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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa aborda o desenvolvimento de novos materiais e processos através da 

sinterização de cavaco de aço ferritico oriundo do processo de usinagem. Foram sinterizados 

pós metálicos a partir de cavacos obtidos do processo de usinagem por fresamento frontal de 

um aço ferrítico. O cavaco foi produzido através de usinagem e caracterizado por MEV 

(microscopia eletrônica de varredura) e EDS (electron dispersive spectroscopy), e sofreu um 

processo de moagem em moinho convencional para transformação em pó, que foi 

caracterizado, também, através de MEV e EDS. Foram construídos três tipos de matrizes para 

compactação uniaxial com relação l/d maior que 2,5. A diferença na concepção de projeto das 

matrizes consiste basicamente na direção de aplicação da carga, que no caso cilíndrico foi na 

direção axial da peça, enquanto que nas matrizes retangulares a aplicação da carga foi na face 

mais longa. Foram compactadas amostras com duas geometrias diferentes, uma cilíndrica e 

outra retangular com a mesma pressão de compactação de 700 MPa. As amostras foram 

sinterizadas em forno resistivo a vácuo, com taxa de aquecimento de 20 ºC/min., com 

isoterma de 1300 ºC, durante 60 minutos, e taxa de resfriamento de 25ºC/min até a 

temperatura ambiente. O material de partida do sinterizado retangular foi adicionalmente 

recozido a uma temperatura de 800 ºC durante 30 minutos. As amostras sinterizadas foram 

caracterizadas por MEV, MO (microscopia óptica) e EDS. O corpo de prova compactado na 

matriz cilíndrica não apresentou uma densidade regular refletindo na microestrutura do 

sinterizado, revelado pela geometria irregular dos poros, caracterizando a sinterização parcial, 

atingindo somente a segunda fase, consequência da dureza do pó resultante da usinagem e 

moagem. Quanto ao corpo de prova compactado na matriz retangular, as análises realizadas 

através do MEV, MO e EDS, indicam uma boa densificação, além de homogeneidade na sua 

microestrutura em toda extensão. Adicionalmente, as análises de EDS indicam não haver 

modificações significativas nas composições químicas nas etapas do processo. Portanto, 

conclui-se que a reciclagem de cavacos, oriundos da usinagem do aço ferrítico é viável pelo 

processo de sinterização, o que possibilita a racionalização de matéria prima e de energia, 

com a fabricação de componentes com propriedades conhecidas a partir de cavacos gerados 

pelo processo de usinagem trazendo benefícios para o meio ambiente. 

 

 

Palavras-chave: metalurgia do pó, sinterização, cavacos. 



ABSTRACT 

 

 

This research studies the sintering of ferritic steel chips from the machining process. Were 

sintered metal powder obtained from machining process chips for face milling of a ferritic 

steel. The chip was produced by machining and characterized by SEM and EDS, and 

underwent a process of high energy mill powder characterized also by SEM and EDS. Were 

constructed three types of matrixes for uniaxial compression (relation l / d greater than 2.5). 

The differences in the design of the matrixes were essentially in the direction of load 

application, which for cylindrical case axial direction, while for the rectangular arrays, the 

longer side. Two samples were compressed with different geometries, a cylindrical and 

rectangular with the same compaction pressure of 700 MPa. The samples were sintered in a 

vacuum resistive furnace, heating rate 20 °C / min., isotherm 1300 °C for 60 minutes, and 

cooling rate of 25 °C / min to room temperature. The starting material of the rectangular 

sample was further annealed up to temperature of 800 ° C for 30 min. Sintered samples were 

characterized by scanning electron microscopy, optical microscopy and EDS. The sample 

compressed in the cylindrical matrix did not show a regular density reflecting in the sintered 

microstructure revealed by the irregular geometry of the pores, characterizing that the 

sintering was not complete, reaching only the second phase. As for the specimen compacted 

in the rectangular array, the analysis performed by scanning electron microscopy, optical 

microscopy and EDS indicate a good densification, and homogeneous microstructure in their 

full extent. Additionally, the EDS analyzes indicate no significant changes in chemical 

composition in the process steps. Therefore, it is concluded that recycling of chips, from the 

processed ferritic steel is feasible by the powder metallurgy. It makes possible rationalize raw 

material and energy by manufacture of known properties components from chips generated by 

the machining process, being benefits to the environment. 

 

 

 

 

 

Key-words: powder metallurgy, sintering, chips. 



SUMÁRIO 

Página 

DEDICATÓRIA 
 

AGRADECIMENTOS 
 

RESUMO 
 

ABASTRACT 
 

SUMÁRIO 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Capítulo 1 – Introdução............................................................................................ 
01 

1. Introdução.................................................................................................... 02 

Capítulo 2 – Aspectos Gerais da Tecnologia do Pó................................................ 04 

2. Aspectos Gerais da Tecnologia do Pó........................................................ 
05 

2.1. Esforços existentes nos processos de usinagem com formação do 

cavaco........................................................................................................ 
05 

2.2. Processos de moagem............................................................................... 08 

2.3. Estudo da compactação............................................................................ 10 

2.3.1. Compactação uniaxial........................................................................... 14 

2.3.2. Saída do ar do interior da massa............................................................ 17 

2.3.3. Transmissão da pressão de compactação e o efeito de parede.............. 18 

2.3.4. Defeitos e problemas associados à compactação uniaxial.................... 20 

2.4. Sinterização............................................................................................. 
23 

2.4.1. Mecanismo na sinterização sólida......................................................... 23 

2.4.2. Parâmetros influentes na sinterização................................................... 29 

2.4.3. Estágios na sinterização sólida.............................................................. 30 

2.4.4. Transformações provocadas pela sinterização...................................... 32 

Capítulo 3 – Procedimento experimental............................................................... 34 

3. Procedimento experimental........................................................................ 
35 



3.1. Produção de cavaco................................................................................. 
35 

3.2. Processo de moagem................................................................................ 36 

3.3. Processo de fabricação das matrizes........................................................ 37 

3.3.1. Processo de fabricação da Matriz 1....................................................... 38 

3.3.2. Processo de fabricação da Matriz 2....................................................... 44 

3.3.3. Processo de fabricação da Matriz 3....................................................... 49 

3.4. Compactação, sinterização e caracterização............................................ 53 

3.4.1. Preparação e compactação do pó.......................................................... 53 

3.4.2. Procedimento de Sinterização............................................................... 53 

3.4.3. Caracterização....................................................................................... 53 

Capítulo 4 – Resultados e discussão........................................................................ 54 

4. Resultados e discussão................................................................................ 55 

4.1. Caracterização do material de partida...................................................... 
55 

4.2. Caracterização do cavaco......................................................................... 56 

4.3. Caracterização do pó moído e recozido................................................... 61 

4.4. Caracterização do sinterizado cilíndrico.................................................. 65 

4.5. Caracterização do sinterizado retangular................................................. 70 

Capítulo 5 – Conclusão............................................................................................. 
78 

5. Conclusão.................................................................................................... 
79 

Referências................................................................................................................. 80 



 1 

LISTA DE FIGURAS 

Página 

FIGURA 1. Formação do cavaco no processo de usinagem de uma peça por uma 

ferramenta de corte indicando o plano de cisalhamento, a direção deste plano 

definido por φ,que é o ângulo de cisalhamento e o escorregamento da porção 

de material deformada e cisalhada, o cavaco, sobre a superfície de saída da 

ferramenta de corte (adaptado de FERRARESI, 1977)...................................... 06 

FIGURA 2. Tipos de cavaco (fita, hélice, espiral e lascas) e suas subdivisões, 

indicando quais os tipos são mais indicados durante o processo de usinagem 

(desfavorável, médio e favorável) favorecendo assim uma maior preservação 

da ferramenta e proteção do operador................................................................. 07 

FIGURA 3. Princípio de funcionamento de um moinho convencional de bolas............ 09 

FIGURA 4. Compactação uniaxial de efeito simples (a), somente o punção superior 

se move no processo de compactação e de efeito duplo (b), tanto o punção 

superior como o inferior se movem no processo de compactação (ALBARO 

2000)................................................................................................................... 
13 

FIGURA 5. Distribuição da densidade aparente em peças obtidas por compactação 

uniaxial de efeito simples (a) e de efeito duplo (b), evidenciando o efeito da 

fricção entre as partículas e entre estas e as paredes do molde, dificultando 

assim, a homogeneização da densidade (ALBARO, 2001 b)............................. 
15 

FIGURA 6. Variação da pressão de compactação aplicada nas regiões do molde 

provocada pela fricção entre as partículas e entre estas e as paredes do molde 

(ALBARO 2000)................................................................................................. 
16 

FIGURA 7. Transmissão da pressão de compactação e o efeito de parede. (ALBARO 

2001)................................................................................................................... 
20 

FIGURA 8. Mecanismos de formação de trincas. Formação de trincas durante a 

eliminação da carga (a) e formação de trincas durante a extração da peça (b)... 
22 

FIGURA 9. Matriz flutuante utilizada na compactação dos corpos de prova. Punção 

superior (a), cavidade da matriz (b) e base da matriz com punção inferior, 

guias e molas de reação (c) (DELFORGE 2007)................................................ 22 



 

 

FIGURA 10. Modelo idealizado do mecanismo de sinterização na área do pescoço 

indicando a difusão na superfície (1), a evaporação e condensação (2), a 

difusão volumétrica (3) e a difusão no contorno de grão (THÜMMLER, 

OBERACKER, 1993)......................................................................................... 27 

FIGURA 11. Modelo de sinterização de duas esferas iguais. Sem aproximação dos 

centros (a) e com aproximação dos centros (b)................................................... 29 

FIGURA 12. Estágios de sinterização (a) Estágio inicial, (b) Estágio intermediário e 

(c) Estágio final, onde L0 = contornos de grãos sem interseção entre eles e ∆L 

= contração da estrutura devido a difusão no contorno de grão (GOMES, 

1995)................................................................................................................... 31 

FIGURA 13. Fluxograma do procedimento experimental............................................. 35 

FIGURA 14. Produção de cavaco a partir de um lingote de aço inoxidável ferrítico 

pela operação de usinagem denominada fresamento com rotação do eixo 

árvore de 63 rpm, profundidade de corte de 0,02 mm e avanço de 15 mm/min. 

O modelo da fresadora Tos nº 2.......................................................................... 
36 

FIGURA 15. Matriz desenvolvida para produção de amostras cilíndricas com 

dimensões Ø 20 mm x 50 mm........................................................................... 
38 

FIGURA 16. Componente externos da Matriz 1, onde se evidencia o punção onde se 

aplica a carga no processo de compressão, o corpo e a base da matriz com o 

punção inferior fixo............................................................................................. 39 

FIGURA 17. Corpo bipartido da Matriz 1 mostrando as faces retificadas e os furos 

para fechamento do corpo e a camisa tripartida onde é alojado o pó para a 

compactação........................................................................................................ 
41 

FIGURA 18. Vista explodida do corpo da Matriz 1 evidenciando o corpo bipartido 

para facilitar a desmoldagem, a camisa tripartida e seu alojamento................... 43 

FIGURA 19. Punção, corpo e camisa tripartida da Matriz 1.......................................... 43 

FIGURA 20. Matriz desenvolvida para produção de corpos de prova em formato de 

paralelepípedo com dimensões: 30 mm x 5 mm x 5 mm.................................... 44 

FIGURA 21. Separador dos encaixes das placas da Matriz 2 utilizado para facilitar o 

deslizamento das placas...................................................................................... 46 



 

FIGURA 22. O saca trava é acoplado nas travas placas (mecanismo desenvolvido 

para evitar o deslizamento das placas) da Matriz 2 e o parafuso é acionado 

fazendo com que as travas sejam empurradas para cima enquanto a base é 

empurrada para baixo.......................................................................................... 
47 

FIGURA 23. Vista de topo da Matriz 2 montada evidenciando o separador de placas, 

as placas e o alojamento para as travas das placas.............................................. 48 

FIGURA 24. Vista frontal da Matriz 2 montada evidenciando o punção e a base desta 

matriz.................................................................................................................. 
48 

FIGURA 25. Matriz desenvolvida para produção de amostras com formato de 

paralelepípedo com dimensões: 25 mm x 5 mm x 5 mm.................................... 49 

FIGURA 26. Matriz 3 montada pronta para compactar o pó, evidenciando o ponto de 

aplicação da carga e os parafusos de fixação que facilitam a retirada do corpo 

verde.................................................................................................................... 49 

FIGURA 27. Vista frontal dos componentes da Matriz 3: punção, corpo montado e 

base...................................................................................................................... 52 

FIGURA 28. Vista explodida do corpo da Matriz 3 evidenciando as placas de 

separação e os parafusos de fixação para o fechamento do corpo e para 

facilitar a remoção do corpo verde...................................................................... 52 

FIGURA 29. Micrografia (MO – 200x) do material de partida de aço ferrítico............ 55 

FIGURA 30. EDS do material de partida apresentando o resumo dos elementos 

químicos e percentual em peso de aproximadamente 83% de ferro, 8% de 

carbono e 8% de cromo....................................................................................... 55 

FIGURA 31. Cavaco gerado a partir da usinagem do material de partida de aço 

ferrítico resultando no formato de hélice obliqua............................................... 56 

FIGURA 32. Micrografia (MEV- 100x) do cavaco de aço inoxidável ferrítico 

mostrando o tipo lamelar ou de cisalhamento microssoldado em forma de 

hélice. Revela também a ductilidade do material................................................ 57 

FIGURA 33. Micrografia (MEV – 300x) do cavaco de aço inoxidável ferrítico tipo 

lamelar ou de cisalhamento e suas microssoldagens........................................... 57 



 

 

FIGURA 34. Micrografia (MEV- 500x) do cavaco de aço ferrítico mostrando as 

lamelas formadas no processo de escorregamento do cavaco na ferramenta de 

corte e superfície onde ocorreram as microssoldagens das lamelas................... 58 

FIGURA 35. Deslizamento do material recalcado sobre os planos de cisalhamento 

sem a perda de coesão devido à microssoldagens e deformação plástica 

causada pela tensão de cisalhamento.................................................................. 
58 

FIGURA 36. Microscopia eletrônica de varredura do cavaco indicando o ponto do 

EDS para análise da composição química, segundo o espectro 1....................... 
59 

FIGURA 37. EDS do cavaco apresentando o resumo dos elementos químicos e 

percentual em peso de aproximadamente 70% de ferro, 21% de carbono e 7% 

de cromo.............................................................................................................. 
59 

FIGURA 38. Microscopia eletrônica de varredura do cavaco indicando o ponto do 

EDS para análise da composição química do cavaco, segundo o espectro 2...... 60 

FIGURA 39. EDS do cavaco apresentando o resumo dos elementos químicos e 

percentual em peso de aproximadamente 66% de ferro, 26% de carbono e 6% 

de cromo.............................................................................................................. 60 

F FIGURA 40. Cadinho preparado para moagem de 8 h a 400 rpm. Conteúdo: 8 g de 

aço, 104 g de bolas e 10 ml de cicloexano.......................................................... 
61 

FIGURA 41. Pó moído por 8 hs à 400 rpm, peneirado com peneira de abertura com 

60 mesh e recozido à 800ºC por 30 min.............................................................. 62 

FIGURA 42. Micrografia (MEV – 100x) do pó de aço moído por 8h a 400 rpm e 

recozido a 800ºC por 30 minutos evidenciando a morfologia e tamanho 

irregular das partículas........................................................................................ 62 

FIGURA 43. Micrografia (MEV – 200x) do pó de aço moído por 8h a 400 rpm e 

recozido a 800ºC por 30 minutos evidenciado o particulado assimétrico........... 63 

FIGURA 44. Micrografia (MEV – 1000x) do pó de aço moído por 8h a 400 rpm e 

recozido a 800ºC por 30 minutos, evidenciando a moagem inadequada através 

das plaquetas....................................................................................................... 63 

FIGURA 45. Morfologia irregular da partícula de pó moída e recozida por 8 hs a 400 

rpm e peneirada com peneira de abertura 60 mesh............................................. 
64 



 

FIGURA 46. EDS do pó moído e recozido apresentando o resumo dos elementos 

químicos e percentual em peso de aproximadamente 60% de ferro, 33% de 

carbono e 6% de cromo....................................................................................... 64 

FIGURA 47. Corpo de prova compactado na Matriz 1 e sinterizado............................. 65 

FIGURA 48. Micrografia (MEV – 200x) externa do sinterizado cilíndrico 

evidenciando a não homogeneidade da densidade e a sinterização parcial........ 66 

FIGURA 49. Micrografia (MEV – 500x) externa do sinterizado cilíndrico 

evidenciando a sinterização incompleta.............................................................. 66 

FIGURA 50. Micrografia (MEV – 2000x) do interior da amostra cilíndrica 

mostrando a sinterização incompleta.................................................................. 67 

FIGURA 51. Micrografia (MEV – 1000x) do interior da amostra cilíndrica 

mostrando a região sinterizada inadequadamente e região completamente 

sinterizada........................................................................................................... 67 

FIGURA 52. Microscopia eletrônica de varredura da amostra cilíndrica indicando o 

ponto do EDS para análise da composição química, segundo o espectro 1........ 68 

FIGURA 53. EDS da amostra cilíndrica apresentando o resumo dos elementos 

químicos e percentual em peso de aproximadamente 90% de ferro, 6% de 

carbono e 3% de cromo....................................................................................... 68 

FIGURA 54. Microscopia eletrônica de varredura da amostra cilíndrica indicando o 

ponto do EDS para análise da composição química, segundo o espectro 2........ 69 

FIGURA 55. EDS da amostra cilíndrica apresentando o resumo dos elementos 

químicos e percentual em peso de aproximadamente 93% de ferro, 3% de 

carbono e 2% de cromo....................................................................................... 69 

FIGURA 56. Corpo verde retangular compactado na Matriz 3 com pó de aço ferrítico 

moído por 8 h a 400 rpm e recozido a 800ºC por 30 minutos e pressão de 

compactação de 700 MPa.................................................................................... 70 

FIGURA 57. Amostra retangular compactada na Matriz 3 sinterizada a 1300ºC por 

60 minutos em forno resistivo a vácuo............................................................... 70 

FIGURA 58. Imagens do MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra 

retangular sinterização........................................................................................ 71 



 

FIGURA 59. Micrografia (MEV – 1000x) da amostra retangular sinterizada da 

região 1................................................................................................................ 71 

FIGURA 60. Micrografia (MEV – 1000x) da amostra retangular sinterizada da 

região 2................................................................................................................ 72 

FIGURA 61. Micrografia (MEV – 1000x) da amostra retangular sinterizada da 

região 3................................................................................................................ 72 

FIGURA 62. Região onde foi feita a análise interna no corpo de prova retangular....... 73 

FIGURA 63. Micrografia (MEV – 2000x) do interior da amostra retangular 

conforme indicado no ponto A............................................................................ 73 

FIGURA 64. Micrografia (MEV – 2000x) do interior da amostra retangular 

conforme indicado no ponto B............................................................................ 74 

FIGURA 65. Micrografia (MEV – 2000x) do interior da amostra retangular 

conforme indicado no ponto C............................................................................ 74 

FIGURA 66. Microscopia eletrônica de varredura da amostra retangular indicando o 

ponto do EDS para análise da composição química, segundo o espectro 1........ 75 

FIGURA 67. EDS da amostra retangular apresentando o resumo dos elementos 

químicos e percentual em peso de aproximadamente 73% de ferro, 20% de 

carbono, 5% de cromo......................................................................................... 75 

FIGURA 68. Micrografia óptica da amostra retangular sinterizada da região 1............ 76 

FIGURA 69. Micrografia óptica da amostra retangular sinterizada da região 2............ 76 

FIGURA 70. Micrografia óptica da amostra retangular sinterizada da região 3............ 77 



 

LISTA DE TABELAS 

Página 

TABELA 1. Matrizes, componentes das matrizes, materiais utilizados na fabricação 

dos componentes, operações de usinagem envolvidas no processo de 

fabricação e tratamento térmico aplicado aos componentes de cada matriz.... 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Introdução 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 – Introdução 

 

 

2 

1. Introdução 

 

A metalurgia do pó (M.P.) é uma tecnologia economicamente viável para 

processamento de peças metálicas complexas com alta qualidade e tolerância (BOLLINA, 

2005). Comparada às técnicas convencionais, o aço produzido pela sinterização apresenta 

vantagens como a relativa baixa temperatura de processamento, formato e dimensões 

próximas do projeto final, maior utilização de material e microestruturas mais refinadas. Entre 

os vários tipos de aços inoxidável processados pela sinterização destacam se os austeníticos e 

os ferríticos. (GERMAN, 1998) 

Investimentos e pesquisas continuam a ser desenvolvidos em diversas frentes: 

melhoria pela metalurgia do pó, das propriedades básicas das peças através de novos 

materiais, pelo controle da sua microestrutura, tratamento térmico e densificação por novos 

métodos de compactação e sinterização; novos pós de partida para estabilizar a alimentação 

na cavidade do molde e novas técnicas de compactação e pós que possibilitem omitir a 

usinagem, tratamento térmico e processos similares após a sinterização (OGURA, 1997). 

Normalmente na reciclagem de sucatas, os cavacos de metais de utilização 

convencional resultantes das operações de usinagem, são coletados e posteriormente fundidos 

e transformados em lingotes com composição química muito bem redimensionada, para 

finalmente serem trabalhados novamente e transformados em produtos acabados ou semi-

acabados por conformação plástica, usinagem, fundição ou outros processos de fabricação 

(DELFORGE, 2007). 

Na M.P., a obtenção da fase do pó é o ponto de partida para vários estágios 

subsequentes, e de modo sintético: Preparação e Caracterização do Pó; Consolidação do Pó; e 

Sinterização de Compactados do Pó. No estágio 1 a caracterização refere-se aos parâmetros 

do pó, no estágio 2 aos parâmetros de compactação e no estágio 3, aos parâmetros de 

sinterização (ALBARO,2000 ). 

Um dos fatores delimitadores da fase 2 de compactação é a relação l/d entre a altura e 

a largura do corpo compactado. Quanto maior a relação l/d, menor é a homogeneidade da 

característica das diversas secções do corpo de prova. 

Sendo assim, a sequência de processo de compactação tem um efeito importante sobre 

a distribuição da densidade axial em um compactado verde, principalmente no caso dos 

compactados de esbeltez elevada. A ejeção causa modificação na distribuição da densidade 
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axial, pós-compactação. Portanto, é necessário otimizar o processo de compactação para obter 

uma distribuição de densidade adequada para cada compactado. (SÁNCHEZ, 2001) 

O objetivo deste trabalho é desenvolver novos materiais e processos analisando as 

características do material de partida através MO, MEV, EDS nas diversas etapas da 

sinterização e nas diferentes secções em dois corpos de prova com o intuito de avaliar as 

características químicas do material estudado durante o processo de sinterização. 

Sendo os objetivos específicos:  

 Projetar e fabricar matrizes de compactação uniaxial de corpos de prova com a 

relação l/d >> 1 com concepções diferenciadas, sendo uma com geometria 

cilíndrica com aplicação da carga de compactação no eixo axial da peça e outra 

com geometria retangular com aplicação da carga de compactação na face 

maior da peça; 

 Viabilizar a reciclagem de cavacos de aço ferrítico oriundos da usinagem, 

através do processo de sinterização analisando cada uma de suas etapas pela 

MO, MEV e EDS. 
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2. Aspectos gerais da tecnologia do pó 

 

O termo Tecnologia do Pó, também denominada de Metalurgia do Pó (M.P.) é 

empregado em caráter geral ao processamento dos materiais metálicos e cerâmicos, através da 

consolidação do pó em formas discretas. Ao contrário da tecnologia de fusão, a Metalurgia do 

Pó trabalha em temperaturas relativamente inferiores ao ponto de fusão dos materiais 

empregados. Na M.P., a obtenção da fase do pó é o ponto de partida para vários estágios 

subsequentes de seu processo, o qual pode ser subdividido, em modo sintético, em três 

estágios: Preparação e Caracterização do Pó; Consolidação do Pó; e Sinterização de 

Compactados do Pó. No estágio 1, a caracterização refere-se aos parâmetros do pó como 

forma de obtenção, tamanho da partícula e se o pó foi ou não submetido a tratamentos 

térmicos. No estágio 2, são definidos os parâmetros de compactação, como tipo de matriz 

utilizada, pressão de trabalho e tipo de compactação além da compactação propriamente dita e 

no estágio 3, são definidos os parâmetros de sinterização, como temperatura, tempo e forno 

utilizado na sinterização (ALBARO, 2000). 

 

2.1. Esforços existentes nos processos de usinagem com formação do cavaco 

 

Nestes processos de usinagens existem esforços entre a peça e a ferramenta que 

influenciam diretamente no processo de geração do cavaco (CHIAVERINI, 1986). 

Inicialmente, a ferramenta é ajustada a uma certa profundidade de corte (normalmente 

expresso em mm ou in), ao mesmo tempo em que a peça ou a ferramenta gira a outra se 

desloca a uma certa velocidade. Por sua vez, o avanço é a distância que a ferramenta percorre 

a cada volta da peça (expresso em mm/volta ou in/volta), como resultado desses movimentos 

o cavaco é produzido e move-se sobre a face da ferramenta. A formação do cavaco, como 

pode ser observada na Figura 1, em geral, nas condições normais de usinagem com 

ferramentas de metal duro ou aço rápido ocorre da seguinte forma: 

 Durante a usinagem, devido à penetração da ferramenta na peça, uma pequena 

porção de material é recalcada contra a superfície de saída da ferramenta; 

 O material recalcado sofre deformação plástica, que aumenta progressivamente, 

até que tensões de cisalhamento se tornem suficientemente grandes, de modo a 

se iniciar um deslizamento entre a porção de material recalcado e a peça. Este 
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deslizamento ocorre de acordo com os planos de cisalhamento dos cristais. 

Durante a usinagem, estes planos instantâneos irão definir uma certa região 

entre a peça e o cavaco, denominada região de cisalhamento. Esta região 

normalmente é aproximada a um plano denominado plano de cisalhamento, a 

direção deste plano define o ângulo de cisalhamento Φ. 

 Continuando a penetração da ferramenta em relação à peça, haverá uma ruptura 

parcial ou completa na região de cisalhamento, dependendo da ductilidade do 

material e das condições de usinagem. 

 Prosseguindo, devido ao movimento relativo entre a ferramenta e a peça, inicia-

se um escorregamento da porção de material deformada e cisalhada (cavaco) 

sobre a superfície de saída da ferramenta. Enquanto isso, em uma nova porção 

de material inicia-se o mesmo processo. 

 

 

 

FIGURA 1. Formação do cavaco no processo de usinagem de uma peça por uma ferramenta 

de corte indicando o plano de cisalhamento, a direção deste plano definido por φ,que é o 

ângulo de cisalhamento e o escorregamento da porção de material deformada e cisalhada, o 

cavaco, sobre a superfície de saída da ferramenta de corte (adaptado de FERRARESI, 1977) 

h – Espessura de usinagem 

h’ – Espessura do cavaco 

φ – Ângulo de cisalhamento 

A – Superfície do cavaco 

B – Superfície de corte 
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Assim, pode-se concluir que o fenômeno de formação do cavaco é um fenômeno 

periódico, inclusive na formação do cavaco dito contínuo. Tem-se alternadamente uma fase 

de recalque e uma fase de escorregamento para cada porção de material removido. 

Os cavacos podem ser classificados em três tipos:  

 contínuo: forma-se na usinagem de materiais dúcteis e homogêneos com 

pequeno e médio avanço; 

 de cisalhamento ou lamelares: constituído de grupos lamelares distintos e 

justapostos, estes elementos foram cisalhados e parcialmente soldados em 

seguida; 

 de ruptura: quando são constituídos de fragmentos arrancados da peça usinada. 

A forma o cavaco pode ser classificado, conforme Figura 2, em: 

 fita (fita ou emaranhado); 

 hélice (plana, oblíqua, longa, curta ou espiral); 

 espiral; 

 lascas (vírgula ou arrancado). 

 

FIGURA 2. Tipos de cavaco (fita, hélice, espiral e lascas) e suas subdivisões, indicando quais 

os tipos são mais indicados durante o processo de usinagem (desfavorável, médio e favorável) 

favorecendo assim uma maior preservação da ferramenta e proteção do operador 

 

ESPIRAL / LASCAS 

DESFAVORÁVEL MÉDIO MÉDIO FAVORÁVEL 
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2.2. Processos de moagem 

 

Moagem e esmagamento são os meios mais antigos de processamento para a produção 

de materiais particulados. Eles foram e ainda são largamente utilizados no campo da cerâmica 

para a redução de materiais quebradiços, frequentemente acompanhados de intenso efeito de 

mistura. 

A moagem mecânica é um processo rotineiramente usado na metalurgia do pó e na 

indústria de processamento mineral. É tradicionalmente usado para mistura de pós ou 

esmagamento de rochas (ZHANG, 2004). 

O mecanismo da moagem consiste primeiramente em uma micro deformação, onde as 

partículas são deformadas sem aglomeração por soldagem e fratura. Eventualmente, as 

partículas são deformadas e quebradas por soldagem fria passando para uma segunda etapa 

durante a qual as partículas falham pela fadiga ou pela fragmentação de lascas. Fragmentos 

gerados continuam a redução do tamanho das outras partículas, na ausência de fortes 

aglomerados, pela alternância de micro soldagens e fraturas (KOCH, 1998). 

Adicionalmente, fenômenos importantes podem ocorrer em um processo de 

desintegração mecânica, na metalurgia do pó, especialmente envolvendo moagem em alta 

energia. A moagem por moinho de bolas, a alta energia e a seco sem aditivos, é usada para 

produzir compostos homogêneos, grosseiros e livres de contaminação. O processo por alta 

energia envolve a soldagem dos componentes e o escamamento dos agregados, até que todos 

os constituintes estejam finamente divididos e uniformemente distribuídos através do interior 

de cada partícula do pó (BENJAMIM, 1976), (BENJAMIN, VOLIN, 1974), (BENJAMIM, 

BONFORD, 1977). 

Características importantes dos pós, obtidos pelo processo de moagem, incluem 

pequeno tamanho do cristalito, grande área superficial, grandes deformações e a formação de 

uma fase amorfa (TOMASI et al., 1998). 

A energia cinética aplicada é parcialmente transformada em tensão mecânica sobre o 

material a ser desintegrado. As forças atuantes no processo causadas pelas esferas do moinho 

durante a rotação do vaso ou pela rotação das pás causam compressão e cisalhamento. 

Acontece a nucleação de trincas, seguida pela sua propagação e a fratura, formando uma nova 

superfície. 
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Como a energia cinética das bolas é função da sua massa e da velocidade, é preferível 

a utilização de materiais mais densos como aços e carbetos de tungstênio à cerâmica. Durante 

a deformação plástica contínua e severa, acontece um contínuo refinamento da estrutura 

inicial das partículas de pó para uma dimensão nanométrica (FECHT, 1995). 

Uma grande variedade de termos é utilizada para descrever os pós pelos seus 

diferentes tamanhos. Nenhum destes termos tem uma gama de tamanho definido entre os 

usuários e produtores de pós e produtos sinterizados. Contudo, estas organizações têm 

desenvolvido uma classificação interna, sem a devida correspondência entre elas 

(ROEBUCK, 1995). 

Os principais tipos de equipamentos disponíveis para a produção dos pós, através do 

processo mecânico, são: moinhos convencionais e planetários, operando a úmido e a seco.  

Na figura 3 é mostrado o princípio de funcionamento de um moinho convencional de 

bolas. Um vaso cilíndrico, de um material resistente, preenchido com bolas e com o material a 

ser moído é submetido ao movimento de rotação em um determinado sentido. Em baixas 

velocidades, as esferas não acompanham o movimento do vaso e rolam sobre si mesma, em 

determinadas velocidades, as esferas estarão em queda, causando o impacto para o processo 

de moagem. 

 

 

 

FIGURA 3. Princípio de funcionamento de um moinho convencional de bolas 

rotação 
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Os outros equipamentos utilizam o mesmo princípio, visando aumentar a energia de 

impacto. Um cuidado deve ser observado durante o processo de moagem de materiais duros e 

abrasivos, quanto ao nível de impurezas ou contaminação, devido a condições severas de 

desgaste nas paredes do vaso e no conjunto das esferas. As contaminações com ferro podem 

ser removidas por lavagem ácida, mas somente quando o material particulado for resistente ao 

ácido. A melhor solução, mas com custo elevado, é a utilização de conjuntos mais resistentes 

e de composição similar ao do material a ser moído. 

 

2.3. Estudo da compactação 

 

Na M.P., a fratura da peça final tem sido um dos problemas mais importantes para os 

fabricantes. Muitos estudos têm sido feitos sobre as características do pó, adições e misturas 

com intuito de evitar a quebra. No entanto, existem várias origens de formação de trincas 

devido ao movimento da ferramenta durante a etapa de compactação ou compactação. As 

fraturas podem ser classificadas em três tipos, de acordo com as fases em que está ocorrendo: 

(I) durante a densificação do pó, (II) durante o lançamento da pressão de compactação e (III) 

durante a ejeção. O tipo I é derivado do movimento indevido relativo ao impacto, e a 

formação de tipos II e III relacionado com a pressão de impacto (TSURU, 1992). 

Na etapa de preenchimento da cavidade da matriz, o fornecimento irregular do pó na 

direção horizontal pode causar ruptura da ferramenta, devido à distribuição desigual da 

densidade. Pode provocar, também, fissuras internas durante a compactação ou empenamento 

durante a sinterização. Outro problema durante a alimentação em pó é a inclusão de ar com o 

pó, mudando a densidade total da peça. Sendo o primeiro passo no processo, o cuidado na 

alimentação do pó é muito importante. Se houver imperfeição durante a alimentação de pó, a 

peça final acaba apresentando defeitos, não importando o restante dos processos. (KIM, 2007) 

Estudo desenvolvido por Aren (1987) mostra que a pressão média transversal à 

direção de compactação é um fator de dimensionamento, mas que a distribuição em si não é 

muito importante. Para uma distribuição de pressão linear, a tensão dentro da matriz difere 

pouco dos resultados produzidos sob a suposição de uma distribuição de pressão exponencial.  

Petrus (1991) descreve um conjunto de ferramentas para avaliar o sinterizado e para 

determinar a geometria do punção, seu movimento, pressões e requerimentos de compactação. 

Tensões residuais compressivas estão presentes em uma fina camada na superfície 

superior e lateral. Eles são maiores nas superfícies laterais, devido à deformação plástica do 
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material de superfície causada pela força de atrito durante a ejeção da matriz. No interior do 

corpo verde (pó somente compactado e que ainda não foi sinterizado) permanecem tensões 

residuais, em certa região sob compressão (regiões periféricas) e outras sob tração (regiões 

mais centrais) (ERICSSON, 2003). 

A fase de compactação apresenta o efeito do atrito entre o pó e ferramentas e a 

presença de gradientes de densidade consequente no compacto. O relaxamento da tensão entre 

o compacto e as fases de ejeção mostra-se não elástico para o pó cerâmico e levemente 

elástico para os outros tipos de pó (GETHIN,1994). 

A compactação é um processo complexo e a medição direta e contínua do coeficiente 

de atrito não é fácil. O coeficiente de atrito varia devido a mudanças nas distribuições de 

pressão durante a compactação (SOLIMANJAD,2001). 

A densidade verde, resistência do verde e a tensão de ejeção estão relacionadas com a 

pressão de compactação. Quando a pressão de compactação é aumentada, a densidade e a 

resistência verde decrescem, pois a tensão máxima de ejeção aumenta rapidamente resultando 

no surgimento de rachaduras durante a ejeção do corpo verde, quando altas pressões de 

compactação são usadas na tentativa de se produzir maiores densidades verdes (FERGUSON, 

1990). 

Em relação ao estudo da compactação, Shankar (1993) analisa os vários aspectos de 

simulação de elementos finitos dos processos de compactação, tais como modelos 

constitutivos, modelagem do contato peça e matriz, o comportamento da interface, etc. Por 

sua vez, Bocchini (1991) apresenta o conceito de limite de adensamento, com várias 

combinações e a detecção gráfica deste limite de parcelas específicas. Estabelece a maior 

densidade do corpo verde alcançável sem risco de formação de trincas na fase final de 

adensamento. Indica, também, as diferentes origens de possíveis rachaduras no processo de 

compactação do pó, os cursos típicos e as soluções viáveis correspondentes para remoção dos 

corpos verdes da matriz e melhoramento da integridade e confiabilidade dos mesmos.  

Coube (2000) descreve a formação de fissuras durante a transferência de pó, 

compactação, descarga, e de ejeção das partes da matriz. Equações são formuladas para essas 

variáveis. Alguns dos parâmetros que aparecem nas equações de evolução são determinados a 

partir de valores medidos. Exemplos são mostrados para demonstrar que a distribuição de 
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densidade pode ser calculada com precisão, e que fraturas podem ser modeladas pelo menos 

qualitativamente, simulando a compactação de peças 3D complexas. 

Em geral, a alta compressibilidade pode ser obtida através da redução de impureza e 

uma distribuição apropriada de tamanho e forma das partículas. Redução de elementos de 

impureza pela seleção cuidadosa de materiais, otimização das condições de refino, bem como 

a melhoria na moagem permitirão o desenvolvimento de alta compressibilidade atomizada de 

ferro em pó (SAKUMA, 1992). 

A expansão diferencial durante a ejeção irá produzir tensões de cisalhamento dentro 

das peças, que se elevado, resultará na formação de trincas. A formulação de elementos finitos 

é baseada na teoria de deformação originalmente proposto por Shima e Oyane (ASHOK, 

2001). 

Durante a compactação, ambos, matriz e compacto verde deformam elasticamente. O 

efeito combinado de deformação entre a matriz e o compactado verde é chamada 

“springback”, e é medido como a diferença dimensional entre ejetado compacto e a matriz 

descarregada. O alargamento da matriz é causado pela pressão radial que é exercida pelo pó 

sobre as paredes da ferramenta. Esta pressão radial permanece bastante pequena em pressões 

de compactação axial abaixo de 400 MPa e aumenta proporcionalmente quando se aumenta a 

pressão de compactação. Esse comportamento sugere um critério de rendimento Tresca e 

explica por que o “springback” aumenta rapidamente com peças de ferro e aço superior a 

densidade próxima de 6,7 g/cm
3
. Com geometria em barra, as força radial abre a matriz muito 

mais no meio do seu comprimento do que no sentido longitudinal. Ao liberar a força de 

impacto superior, a matriz retorna as dimensões originais, e força o componente para 

deformar plasticamente, predominantemente axial, e no meio da peça. Se esta deformação 

excede a tensão do compacto perpendicular à direção de compactação, originam rachaduras 

entre as partículas de pó achatadas. O efeito é restrito a pressões de alta compactação que 

causam grandes deformações radiais da matriz (ASHOK, 2001). 

Durante a compactação do pó, forças de atrito entre os compactos e os elementos de 

ferramentas são desenvolvidas. A sequência de processo de compactação tem um efeito 

importante sobre a distribuição da densidade axial em um compacto verde, principalmente no 

caso dos compactos de esbeltez elevada (> 5). A ejeção causa modificação na distribuição da 

densidade axial, pós-compactação. Portanto, é necessário otimizar o processo de compactação 
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para obter uma distribuição de densidade adequada para cada compactado (SÁNCHEZ, 

2001). 

A operação compreende três etapas ou fases:  

 preenchimento da cavidade do molde; 

 compactação da massa; 

 extração da peça. 

 

Distinguem-se duas grandes modalidades de compactação: a compactação uniaxial e a 

compactação isostática. Na primeira, a compactação do pó se realiza em uma matriz rígida, 

por aplicação de pressão na direção axial, através de punções rígidos. É utilizada para 

conformar peças que não apresentam relevo superficial na direção de compactação. Se a 

espessura da peça que se deseja obter é pequena e sua geometria é simples, a carga pode ser 

aplicada em apenas um sentido (efeito simples) (Figura 4a). Por outro lado, para conseguir 

peças de grande espessura e geometria complexa, com uniformidade de compactação, é 

indispensável que a compactação seja feita nos dois sentidos (efeito duplo) (Figura 4b), ou 

então que se empregue um molde complexo com múltiplos punções. 

 
 

 
FIGURA 4. Compactação uniaxial de efeito simples (a), somente o punção superior se move 

no processo de compactação e de efeito duplo (b), tanto o punção superior como o inferior se 

movem no processo de compactação (ALBARO 2000) 

 

Efeito Simples 

(a) 
Efeito Duplo 

(b) 
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2.3.1. Compactação Uniaxial 

 

A compactação uniaxial é a técnica de conformação de peças que consiste na 

compactação de uma massa aglomerada contida em uma cavidade rígida, mediante a 

aplicação de pressão em apenas uma direção axial através de um ou vários punções rígidos. A 

cavidade rígida é composta pela base móvel – denominada punção inferior – e pelas paredes, 

que podem ser móveis ou fixas, chamadas de matriz do molde. As diferentes técnicas de 

compactação se diferenciam pela movimentação destes elementos básicos do molde: o punção 

superior, o punção inferior e a matriz, bem como pelo número de elementos responsáveis pela 

aplicação da pressão. 

Os objetivos da operação de compactação, de forma idêntica a qualquer operação de 

conformação, como colagem ou extrusão, são: obter peças uniformes, de acordo com as 

dimensões e a geometria pré-estabelecidas, bem como contribuir na obtenção de uma 

microestrutura adequada às características finais desejadas. 

Na compactação uniaxial de efeito simples (Figura 4a), a pressão é aplicada através do 

punção superior, que é introduzido na cavidade que contém a massa, formada pela matriz e 

pelo punção inferior, os quais permanecem imóveis nesta etapa. Uma vez compactada a peça, 

o punção superior é retirado e o deslizamento do punção inferior permite a extração da peça 

do molde. Devido à fricção entre os aglomerados e entre estes e a parede do molde, surgem 

gradientes de densidade na peça. A compactação uniaxial de efeito simples é empregada 

quando se necessita obter peças de geometria simples e de espessura reduzida. A compactação 

uniaxial de efeito duplo (Figura 4b) é empregada quando a espessura da peça é muito grande 

para o emprego da técnica de efeito simples.  

Nestes casos, tanto o punção superior como o inferior exercem pressão sobre a massa 

contida no molde. Uma vez finalizada a aplicação da carga, a retirada do punção superior e o 

movimento ascendente do punção inferior permitem a extração da peça. Neste caso a 

distribuição de densidades ao longo da peça é simétrica, como pode ser visto na Figura 5, 

reduzindo a probabilidade de surgimento de trincas no compactado devido à heterogeneidade 

da densidade. Nos casos em que a fricção entre os grânulos e as paredes do molde provoca 

uma excessiva heterogeneidade na densidade da peça e/ou a formação de trincas durante a 

extração da peça, é recomendável que a matriz também seja móvel. Nesta técnica, durante a 
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fase de compactação, a matriz acompanha, parcialmente, o movimento do punção superior, e, 

na fase de extração, enquanto o punção superior é removido, a matriz desce ainda mais, para 

facilitar a extração da peça. Esta técnica é denominada compactação uniaxial (por efeito 

simples ou duplo) com molde ou matriz móvel. 

A fricção entre as partículas do pó e também a fricção entre elas e a superfície do 

molde impedem que a pressão aplicada a uma ou mais das superfícies da peça, seja 

integralmente transmitida e de forma uniforme a todas as regiões do compactado, o que 

também justifica a existência de gradientes de densidade nos corpos verdes (Figura 6). 

 

 

 
 

FIGURA 5. Distribuição da densidade aparente em peças obtidas por compactação uniaxial de 

efeito simples (a) e de efeito duplo (b), evidenciando o efeito da fricção entre as partículas e 

entre estas e as paredes do molde, dificultando assim, a homogeneização da densidade 

(ALBARO, 2001 b) 

 

Linhas de densidade aparente constante (kg/m³).10³ 

Efeito Simples 

(a) 
Efeito Duplo 

(b) 
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FIGURA 6. Variação da pressão de compactação aplicada nas regiões do molde provocada 

pela fricção entre as partículas e entre estas e as paredes do molde (ALBARO 2000) 

 

Tanto a seleção e dosagem das matérias-primas a serem empregadas como as 

condições de operação envolvidas em todas as etapas do processo de fabricação devem ser 

consideradas como uma sequência de etapas integradas, que deliberadamente e de forma 

sistemática transformam uma determinada formulação em um produto acabado, passando por 

diversos produtos intermediários.  

De acordo com este conceito de processo, cada uma das etapas, e neste caso a 

compactação, não pode ser tratada de maneira isolada, uma vez que sua realização e as 

características microestruturais da peça a verde resultante dependem das características 

microestruturais das matérias-primas, bem como das etapas do processo produtivo que 

precedem a operação de compactação. 

Sendo assim, a técnica de preparação empregada na obtenção da massa (granulação ou 

atomização) irá influenciar as características da massa resultante, como sua distribuição de 

tamanho de partículas, a forma e textura dos grânulos (atomização) ou aglomerados 

(granulação), que por sua vez irão influenciar a etapa de compactação e as características 

microestruturais da peça a verde obtida (ALBARO, 2000). 
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A variação experimentada pela compacidade e pela estrutura porosa da massa durante 

a operação de compactação, assim como a microestrutura resultante da peça dependem 

fundamentalmente, por um lado, do comportamento mecânico dos grânulos, que é função de 

suas características, e por outro lado das características estruturais das partículas (forma, 

tamanho e distribuição) que formam os grânulos.  

A velocidade com que a carga é aplicada, bem como o tempo de permanência na carga 

máxima exercem um grande efeito na recuperação elástica e na saída de gases durante a 

compactação, praticamente não exercendo influência, entretanto, sobre a compacidade e sobre 

a microestrutura da peça resultante. As características das partículas mencionadas acima 

influem consideravelmente sobre a compacidade dos empacotamentos que formam os 

grânulos, exercendo um efeito marcante tanto na evolução da compacidade e da estrutura 

porosa em função da aplicação da carga como sobre a microestrutura da peça resultante. 

Entretanto, como as características das partículas vêm determinadas quase sempre pelo tipo e 

propriedades do produto final que se deseja obter, e não pelo processo de conformação que se 

emprega, elas não são consideradas variáveis na operação de compactação (ALBARO, 2001). 

 

2.3.2. Saída do ar do interior da massa 

 

A duração do ciclo de compactação, bem como a sequência com que se aplica a 

pressão à massa, estão condicionados, basicamente, pela necessidade de se expulsar a maior 

quantidade de ar possível da introduzida nas cavidades do molde durante a etapa de 

preenchimento. Uma má desaeração do compacto traz como consequência uma pressurização 

excessiva do ar aprisionado nos poros da peça durante a fase de compactação, provocando 

durante e após fase de extração do corpo uma excessiva expansão da peça, fato que 

frequentemente acarreta o surgimento de certos defeitos. A saída do ar através dos poros do 

corpo se dá através de um mecanismo de fluxo viscoso, devido aos gradientes de pressão que 

se estabelecem entre o interior do corpo e a atmosfera externa.  

Devido ao fato de que conforme se dá a evolução do processo de compactação altera-

se simultaneamente tanto a distribuição do ar no interior do corpo como também sua estrutura 

porosa, torna-se praticamente impossível desenvolver um modelo que descreva a cinética do 

processo de saída dos gases de maneira satisfatória. Entretanto, ainda que de maneira apenas 
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qualitativa, faz-se necessário determinar os fatores que em maior ou menor medida 

influenciam a velocidade do processo, com a finalidade de se otimizar, ainda que de forma 

empírica, o ciclo de compactação.  

Dentre estes fatores, pode-se destacar: as características do molde (dimensões e 

formato da cavidade do molde, folga entre os punções e a matriz, etc.) e a permeabilidade do 

ar no compacto e sua evolução em função da pressão de compactação. De fato, para uma 

mesma pressão de compactação, à medida que se reduz a pressão de fluência dos 

aglomerados, reduz-se o tamanho dos poros e aumenta-se a compacidade da massa, fatores 

que resultam em uma redução da permeabilidade da massa. Da mesma forma, a medida em 

que se diminui o tamanho médio dos aglomerados ou ainda das partículas que formam os 

grânulos, diminui-se também o tamanho dos poros nas etapas inicial e intermediária do 

processo de compactação, quando os poros são intergranulares ou intragranulares, bem como 

na etapa final, quando são exclusivamente intragranulares, o que se traduz também em uma 

diminuição da permeabilidade do material durante todos os estágios do processo (ALBARO, 

2001). 

 

2.3.3. Transmissão da pressão de compactação e o feito de parede 

 

As forças de fricção que se estabelecem na interface existente entre a massa e a parede 

da matriz do molde e nos pontos de contato existentes entre os aglomerados e entre as 

partículas durante a compactação uniaxial, provocam gradientes de pressão e de compacidade 

no corpo. O modelo (Figura 7) e o procedimento de cálculo para determinar a distribuição de 

pressões no material ao longo da etapa de compactação são sempre de grande complexidade e 

necessita de mais informações sobre as características mecânicas dos materiais do que a 

princípio se pode dispor. Entretanto, na maioria dos casos, na hora de se escolher o tipo de 

processo de conformação a ser empregado na produção de uma determinada peça, selecionar 

os aditivos de compactação ou otimizar as variáveis de operação do processo, geralmente é 

suficiente dispor de uma distribuição aproximada da pressão ao longo do corpo (por exemplo, 

a pressão média axial e sua respectiva coordenada) e conhecer de maneira aproximada o 
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efeito que sobre ela exercem as características da massa, a forma e dimensões da peça que se 

deseja obter e a rugosidade superficial do molde.  

Este comportamento pode ser obtido a partir de um modelo proposto para o caso da 

compactação uniaxial de efeito simples de um corpo cerâmico cilíndrico (ALBARO, 2001). 

O modelo parte das seguintes hipóteses: 

i) Em qualquer plano perpendicular ao eixo de aplicação da carga a pressão axial é 

considerada uniforme e igual a uma pressão média: σA. 

ii) A pressão radial média, ρR, que atua sobre a parede do molde, a uma distância z do ponto 

de aplicação de carga, é proporcional à pressão axial média que atua sobre o plano situado em 

z, σA. 

σR = kRσA      [1]   

kR é o coeficiente de pressão radial que depende exclusivamente das características da massa. 

iii) Obedece-se a Lei de Coulomb da fricção.  

Assim, a tensão de cisalhamento média, τ, que atua sobre a superfície da massa em 

contato com a parede do molde, devido à fricção entre ambos, é proporcional à pressão radial 

média: 

τ = μ ρR      [2]   

 

sendo μ o coeficiente de fricção do sistema parede/massa. Ao se aplicar um balanço de forças, 

a um cilindro diferencial de diâmetro D e altura Δz tem-se: 

 

σA = P exp ( − 4/D μ kR z)     [3]   

 

A expressão 3 indica que a pressão axial média, ρA, que atua sobre um plano paralelo 

ao de aplicação da carga e situado a uma distância z deste, diminui de forma exponencial à 

medida que se aumenta a distância z. Esta redução da pressão transmitida é tanto maior 

quanto mais altos forem os valores dos coeficientes de fricção do sistema massa/parede, μ, e 

do coeficiente de pressão radial da massa, kR, este último efeito sendo menor a medida em 

que se aumenta o diâmetro da peça. A pressão média mais baixa, portanto, atua sobre o fundo 

do molde, PL, denominando-se razão de transmissão de pressão o quociente entre esta pressão 

e a pressão aplicada, PL/P. 
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FIGURA 7. Transmissão da pressão de compactação e o feito de parede. (ALBARO 2001) 

 

 

2.3.4. Defeitos e problemas associados à compactação uniaxial 

 

Alguns dos problemas e defeitos mais freqüentes que aparecem ao longo do processo 

de fabricação de peças conformadas por compactação uniaxial devido a uma inadequada 

realização desta operação, são: 

 Compacidade inadequada da peça. Este defeito pode estar relacionado a uma 

falta de controle na preparação da massa; 

 Desgaste do molde por abrasão. Este problema provoca uma mudança 

progressiva nas dimensões da peça e um deterioramento de sua textura 

superficial; 

 Falta de uniformidade da compacidade no interior da peça e/ou entre peças. 

Uma das causas da variação de densidade no interior de uma peça é a fricção 

entre as partículas e entre estas e a matriz. Entretanto, geralmente a principal 

causa deste tipo de defeitos é um preenchimento não-uniforme das cavidades 

do molde.  

A região da cavidade do molde que contiver mais massa no final da etapa de 

preenchimento será a de maior compacidade após a etapa de compactação. Para reduzir ou 



Capítulo 2 – Aspectos Gerais da Tecnologia do Pó 

 

 

 

21 

eliminar estes defeitos deve ser otimizado o programa de operação do preenchimento do 

molde e aumentar a fluidez da massa. 

O surgimento de trincas na peça prensada pode ter diferentes motivos. Os mais 

freqüentes são desenho inadequado do molde, excesso de ar aprisionado durante a fase de 

compactação, excessiva expansão da peça durante sua extração do molde, fricção elevada 

entre a peça e a parede do molde durante a extração, etc. Geralmente, as trincas começam na 

bordas superiores da peça, ou durante a eliminação da carga (Figura 8-a), ou durante a 

extração da peça do molde (Figura 8-b). No primeiro caso (Figura 8-a) a região central da face 

superior da peça, que está em contato com o punção superior, se expande axialmente, 

enquanto este é retirado. Por outro lado, nas bordas superiores, esta expansão está impedida 

pela fricção entre as paredes da matriz e a superfície da peça. Assim, são geradas tensões de 

tração nas bordas superiores da peça, que podem provocar o surgimento de trincas, se o valor 

destas tensões superar a resistência mecânica do material naquela região. A formação de 

trincas devido a este mecanismo, chamado de “endcapping”, pode ser evitada através de 

alguma ou algumas das seguintes ações: 

o Redução do coeficiente de fricção do sistema peça/molde, através do 

emprego de um lubrificante adequado;  

o Aumento da resistência mecânica a verde da peça prensada, escolhendo 

natureza e proporção da fase ligante mais adequada; 

o Redução da expansão de extração; 

o Retirada do punção superior sem a eliminação completa da carga, para 

evitar a expansão uniaxial da peça durante sua extração. 

O segundo mecanismo de formação de trincas (Figura 8-b) também está relacionado 

com a expansão de extração da peça. À medida que a peça é extraída do molde, sua secção 

aumenta de tamanho. Esta expansão provoca o surgimento de tensões de tração na peça, logo 

acima da borda superior da matriz, provocando a aparição de trincas laminares (laminações), 

quando os valores destas tensões superam o da resistência mecânica do material. Para evitar o 

surgimento deste defeito deve-se aumentar a resistência mecânica a verde da peça e reduzir ao 

máximo a expansão de extração. 
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FIGURA 8. Mecanismos de formação de trincas. Formação de trincas durante a eliminação da 

carga (a) e formação de trincas durante a extração da peça (b) 

 

Delforge (2007) para compactar corpos de prova, projetou e construiu uma matriz 

flutuante em aço VILLARES VM40 (Figura 9), na qual foi realizado o tratamento térmico de 

tempera e revenido à 553K (280ºC). Nesta matriz utilizou-se uma solução contendo 10% de 

estearato de zinco e 90% de acetona para lubrificar a cavidade da matriz e os punções.  

 

 
 

FIGURA 9. Matriz flutuante utilizada na compactação dos corpos de prova. Punção superior 

(a), cavidade da matriz (b) e base da matriz com punção inferior, guias e molas de reação (c) 

(DELFORGE 2007) 

(a) (b) 

(c) 
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2.4. Sinterização 

 

German (1984) descreve que a sinterização é o processo pelo qual, partículas se unem 

em temperaturas abaixo do ponto de fusão pelo transporte de átomos. A sinterização é um 

processo termodinâmico de não-equilíbrio, no qual um sistema de partículas (agregado de pó 

ou compactado) vem adquirir uma estrutura sólida coerente, através da redução da área 

superficial específica. O resultado é a formação de contornos de grãos e crescimento de 

pescoços, de união interpartículas, levando normalmente o sistema a densificação e a 

contração volumétrica (GOMES, 1995). 

Por sua vez, Thümmler (1993) enfatiza que a sinterização pode ser entendida como um 

transporte de material ativado termicamente, em uma massa de pó ou um compacto poroso, 

pela diminuição da área superficial, pelo crescimento das partículas em contato, contração do 

volume e pela mudança da geometria dos poros. 

Embora muitos mecanismos contribuam simultaneamente no processo da sinterização, 

é positivo analisar um modelo para determinar a contribuição de cada mecanismo específico. 

(WAKAI, ALDINGER, 2003). 

 

2.4.1. Mecanismos na sinterização sólida  

 

Considerando os estados da matéria envolvida, destacam-se dois tipos de sinterização: 

em estado sólido e em estado líquido. 

A sinterização em estado sólido ocorre em temperatura onde nenhum dos elementos 

do sistema atinge o seu ponto de fusão. Esta, é realizada com transporte de material (difusão 

atômica, transporte de vapor, fluxo viscoso, etc.) (COSTA, 2004). 

Os mecanismos responsáveis pelo deslocamento da matéria durante o processo de 

sinterização são: difusão atômica, fluência plástica e viscosa, sendo que, no caso dos metais, 

os processos de difusão são os únicos responsáveis pelo transporte de matéria na sinterização. 

Os caminhos de transporte dos processos difusionais são concomitantes, havendo 

normalmente, predominância de um mecanismo sobre os outros nos diversos estágios do 

processo. 
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O mecanismo de difusão é o fenômeno de transporte de material através do 

movimento dos átomos. Nos materiais sólidos, os átomos estão em movimentação constante, 

mudando rapidamente as suas posições. A difusão é a migração em etapas dos átomos de um 

sítio para outro do reticulado cristalino. 

Para um átomo fazer esse tipo de movimento, duas condições devem ser atendidas. 

Primeiro que deve existir um sítio adjacente vago. Segundo que o átomo possua energia 

suficiente para quebrar as ligações atômicas que o une aos seus átomos vizinhos e então 

causar alguma distorção na rede cristalina, durante o deslocamento. A uma temperatura 

específica, uma pequena fração do número total de átomos é capaz de realizar o movimento 

por difusão pela magnitude das suas energias vibracionais. Esta fração aumenta em função do 

aumento da temperatura. 

O movimento atômico nos metais pelo processo de difusão pode ser modelado de 

diferentes formas, sendo as duas possibilidades dominantes: a difusão por lacuna ou vacância 

e a difusão intersticial. 

Difusão por lacuna é o deslocamento de um átomo de uma posição normal da rede 

cristalina para um sítio vago do retículo, ou lacuna adjacente. A intensidade com que este tipo 

pode ocorrer é uma função do número de defeitos, que nos metais a altas temperaturas podem 

existir em quantidades significativas.  Este processo, no qual os átomos de um metal 

difundem para o interior de um outro corpo, é chamado de inter-difusão ou difusão de 

impurezas. Os átomos de impureza substituem os átomos hospedeiros. Observa-se que a 

difusão dos átomos em uma direção, corresponde ao movimento das lacunas na direção 

oposta. O material que se desloca, bem como o material hospedeiro influencia o coeficiente 

de difusão. 

No processo de difusão intersticial, os átomos migram de uma posição intersticial para 

outra que esteja vazia. Este mecanismo pode ser utilizado para o estudo da difusão de 

impurezas que possuem átomos suficientemente pequenos para se encaixarem no interior das 

posições vazias ou intersticiais que existem entre os átomos hospedeiros. Os exemplos são os 

casos de H, C, N e O nos metais. 

Para materiais metálicos que possuem fatores de empacotamento atômico elevados, 

essas posições intersticiais são relativamente pequenas. Assim, o diâmetro atômico de uma 

impureza intersticial deve ser substancialmente menor do que o diâmetro dos átomos 

hospedeiros. 
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Na maioria das ligas metálicas, a difusão intersticial ocorre muito mais rapidamente do 

que a difusão por lacunas, uma vez que os átomos intersticiais são menores sendo, portanto 

mais móveis. Além disso, existem mais posições intersticiais vazias do que lacunas e, 

portanto a probabilidade de ocorrer um movimento atômico intersticial é maior do que por 

lacunas, desde que haja a presença de impurezas (CALLISTER, 2002). O carbono forma uma 

solução sólida intersticial quando é adicionada ao ferro. Neste caso, a concentração máxima 

de carbono é de aproximadamente 2%. O raio atômico de átomo de carbono é muito menor do 

que o átomo de ferro (0,071 nm contra 0,124 nm). 

Para um único átomo não existe ganho ou perda de energia com a mudança de sua 

posição. Contudo a movimentação dos átomos para a região do pescoço, resulta em uma 

redução da área superficial total, devido a perda de área (dA) das partículas.  Isto, portanto, 

favorece a deposição do átomo na região do pescoço. 

Um dos contornos mais óbvios é a superfície externa onde termina a estrutura do 

cristal. A difusão propaga-se mais rapidamente ao longo dos contornos de grãos por ser uma 

zona de imperfeições do cristal. O deslocamento para o contorno do grão é maior, pois os 

tipos de defeitos presentes e a sua concentração no contorno são maiores que nas lacunas. 

(MISTLER, COBLE, 1974). Os defeitos interfaciais são contornos que possuem duas 

dimensões e normalmente separam as regiões dos materiais que possuem diferentes estruturas 

cristalinas ou orientações cristalográficas. Estas imperfeições incluem as superfícies externas, 

os contornos de grão, os contornos de macla, além das falhas de empilhamento e os contornos 

de fases. 

Assim, as condições para a ocorrência da difusão são facilitadas pelas altas 

temperaturas, tamanho do átomo soluto e baixo fator de empacotamento da estrutura do 

solvente. Também haverá facilidades para a difusão quando as ligações no solvente forem 

fracas, pequeno ponto de fusão, e quando houver defeitos no material, nas lacunas ou 

contornos de grão.   

A difusão no estado sólido é movida pelo gradiente do potencial químico dos 

elementos. Este gradiente é induzido pelo gradiente da curvatura da superfície livre, no caso 

da difusão superficial e pelo gradiente da tensão, agindo normalmente ao contorno de grão, no 

caso da difusão por contorno de grão. Os dois processos acontecem concomitantemente 

quando a superfície do contorno de grão é a superfície livre (PAN, COCKS, 1995). 
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Na sinterização sólida, os poros são preenchidos por vários mecanismos de transporte 

de matéria, ou seja, condensação de vapor do mesmo material, na região de contato entre 

partículas, processos difusionais de volume, superfície e contorno de grão, tendo o pescoço 

como sumidouro (GOMES, 1995). 

A densificação e a contração acontecem com a aproximação dos centros das partículas. 

A posição das partículas e a sua morfologia mudam com o resultado do transporte de massa 

envolvendo as diversas rotas de difusão e evaporação, condensação, difusão superficial, 

difusão por contorno de grão e por vacância (WAKAI, ALDINGER, 2004). 

Em escala atômica, o movimento de um átomo em direção a região do pescoço é 

favorecido, já que reduz a energia superficial total pela diminuição da área superficial total.  

Diversos eventos contribuem com o crescimento do pescoço em função de diversos 

mecanismos de transporte, sendo o processo de difusão, o principal.  

Os pescoços surgem nos pontos de contato devido a mecanismos de transporte de 

matéria por processo difusionais atômicos ativados termicamente. Desta forma, os poros entre 

as partículas são preenchidos, levando o sistema à densificação e em algumas condições à 

contração volumétrica, causando toda uma mudança nas propriedades do sinterizado. 

Súbitas mudanças, no balanço entre as forças motoras da sinterização, podem 

influenciar significativamente o modo como uma dada microestrutura evolui (GILL, 

CORNFORTH, COCKS, 2001). A sinterização pode ocorrer por diferentes mecanismos, 

como indicados na Figura 10. Nesta figura, são apresentados os mecanismos de difusão 

superficial, difusão por contorno de grão, difusão por lacuna e por evaporação. Para a 

modelagem computacional, considera-se apenas a difusão por superfície e por contorno de 

grão. Desta forma o problema é reduzido a uma dimensão, onde se considera que o transporte 

de massa ocorre linearmente (ZHANG, SCNEIBEL, 1995). 

A força motriz para o processo de sinterização, por estado sólido, é o decréscimo da 

energia livre do sistema, resultante da: 

 Diminuição da área superficial pelo crescimento da área de contato entre as 

partículas; 

 Diminuição dos volumes dos poros a sua esferoidização; 

 Eliminação das concentrações de defeitos residuais do processo, na massa do 

pó; 
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 Eliminação do estado de não equilíbrio devido à mútua solubilidade dos 

sólidos (homogeneização ou gradiente de concentração), ou reatividade 

química caracterizada pela energia livre da solução, ou formação do composto, 

em sistemas com múltiplos componentes (THÜMMLER, OBERACKER, 

1993). 

 

 

 

FIGURA 10. Modelo idealizado do mecanismo de sinterização na área do pescoço indicando 

a difusão na superfície (1), a evaporação e condensação (2), a difusão volumétrica (3) e a 

difusão no contorno de grão (THÜMMLER, OBERACKER, 1993) 

 

Nos sólidos, em geral, a tensão superficial é anisotrópica. Assim a condição de 

mínimo da energia livre superficial seria uma superfície de várias faces, com arestas e 

vértices. Entretanto, em condições de temperatura suficientemente alta, a anisotropia é 

diminuída, tornando-se aproximadamente isotrópica, e nestas condições, a configuração mais 

estável para a energia livre superficial é a superfície esférica, livre de poros e rugosidades. 

No caso dos metais, as temperaturas de sinterização são relativamente altas. Portanto, 

é razoável considerar a isotropia tanto para a tensão superficial como para o coeficiente de 

difusão. (GOMES, 1995). Nestas temperaturas, o transporte de massa por difusão torna-se 

significante. 

1- Difusão na Superfície 

2- Evaporação e condensação 

3- Difusão Volumétrica 

4- Difusão no Contorno de Grão 

1 

3 

2 

3 

4 4 
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O grau de sinterização, com base no modelo ideal de duas partículas pode ser avaliado 

pelo crescimento do raio do pescoço e pelo parâmetro de aproximação dos centros (Dl) 

esquematizados na Figura 11. Este modelo, idealizado de duas partículas, tem sido utilizado 

por diversos autores para mostrar que diferentes mecanismos de transporte de massa ocorrem 

por diferentes cinéticas de crescimento de grãos, a uma determinada temperatura. 

A taxa de crescimento do raio do pescoço (dr/dt) está diretamente relacionada ao 

mecanismo de transporte de matéria (Figura 10). Os mecanismos 1, 2 e 3 não produzem 

contração, enquanto o mecanismo 4 provoca a aproximação dos centros, conforme Figura 11. 

Não haverá contração, se o mecanismo principal na sinterização for a difusão superficial ou a 

evaporação. 

Ocorrendo a contração, como mostrado na Figura 11b, o processo de transporte de 

massa muda o espaçamento entre as partículas e aparecem os pescoços. O resultado é a 

contração do compacto. A alta densidade final é resultado da alta densidade do sinterizado 

verde e manutenção em altas temperaturas por mais tempo. 

 

        

                                               (a)                                     (b) 

 

FIGURA 11. Modelo de sinterização de duas esferas iguais. Sem aproximação dos centros (a) 

e com aproximação dos centros (b) 

 

Os resultados indicam que o mecanismo da sinterização é dominado pela difusão de 

volume em baixa densidade. Quanto mais contornos de grãos, maior a densidade relativa, pois 

a difusão pelo contorno também contribui para a densificação (LIU et al, 2001). 

Diversos autores modelaram a formação de contatos interpartículas e crescimento do 

grão pelo seu contorno e difusão superficial, durante a sinterização de partículas esféricas, 
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mostrando compatibilidade com tratamento feito por Coble em 1958 (PARHAMI, MC 

MEEKING, 1998; COCKS, 2001; PAN, CH’NG, COCKS, 2005; SVOBODA, RIEDEL, 

1995; MAXIMENKO, OLEVSKY, 2004; TOMANDL, VARKOLY, 1994). 

Durante a sinterização, o fluxo pelo contorno de grão é alto no início, tornando-se 

pequeno na fase final, e a difusão por contorno de grão causa remoção de material do 

contorno entre as duas partículas, eliminando o fenômeno de alongamento, compatibilizando 

com a teoria desenvolvida anteriormente por Exner (ZHANG, SCHNEIBEL, 1995) (WAKAI, 

ALDINGER, 2003). 

As partículas em contato com o vizinho, a altas temperaturas, reduzem suas energias 

livres superficiais por transporte de massa ao longo do contato e ao longo da sua superfície 

livre. Inicialmente, um contorno de grão é formado no contato entre as partículas. Os átomos 

se movimentam pelo contorno de grão para o pescoço. Neste processo, a soma da energia da 

superfície e do contorno de grão é reduzida, ocorrendo a densificação e a contração 

(PARHAMI, MC MEEKING, 1998). 

Três fenômenos contribuem para a transmissão do calor em qualquer meio: condução, 

radiação e convecção. A contribuição da condução é geralmente a mais significativa em 

materiais particulados, e depende da condutividade do material sólido, das características do 

contato interpartículas e do seu empacotamento. As conduções entre as partículas e a radiação 

nos poros são os dois fenômenos para a condutividade térmica nos materiais particulados. 

 

2.4.2. Parâmetros influentes na sinterização 

 

O objetivo da elaboração de um modelo teórico é descrever as relações fundamentais 

entre os mecanismos de transporte de matéria durante o processo e os parâmetros mais 

importantes da sinterização. As características das partículas como tamanho, distribuição, 

morfologia (forma e topografia), estrutura e composição, além da densidade verde, a 

temperatura de sinterização, o tempo de permanência e a atmosfera são parâmetros que 

influem no processo de sinterização. 

A modelagem do processo de sinterização compreende duas abordagens. O modelo 

micro estrutural mesoscópico, que corresponde a uma escala de dimensões nanométricas e 

que se situa entre a escala macroscópica e a escala microscópica ou atômica e o modelo 
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macroscópico contínuo. Embora encontre progresso na compreensão da microestrutura no 

processo de sinterização, a parametrização fenomenológica entre o modelo micro e macro 

estrutural ainda é relativa, com base em geometrias idealizadas. A evolução macroestrutural é 

determinada no todo ou em partes pelo rearranjo micro estrutural. O comportamento macro 

depende fundamentalmente do mecanismo de interação local, isto é, pelo fenômeno micro 

estrutural coletivo (BRAGINSKY, TIKARE, OLEVSKY, 2005). 

 

2.4.3. Estágios na sinterização sólida 

 

Os modelos teóricos de sinterização sólida subdividem o processo de sinterização em 

três estágios (GOMES, 1995). O estágio inicial, caracterizado pela formação de contatos 

interpartículas, seguido pela formação e crescimento de pescoços, até o ponto onde eles 

começam a se interferir.  O estágio intermediário, caracterizado pela densificação do 

compacto e pelo decréscimo dos diâmetros dos poros interligados e o estágio final, 

caracterizado pelo isolamento e eliminação gradual dos poros (Figura 12). 

Não existe uma clara distinção entre os estágios da sinterização. Geralmente, a fase 

inicial corresponde a uma microestrutura com grandes curvaturas. A taxa de formação do 

pescoço e a contração são pequenas e o tamanho do grão é menor que o da partícula. Na fase 

intermediária os poros tornam-se arredondados, mas permanecem interligados e pode ocorrer 

crescimento do grão na sua fase final. 

No primeiro estágio, os pontos de contatos transformam-se nos chamados pescoços. 

Mesmo antes da sinterização, existem planos de contato devido à pressão de compactação. De 

acordo com o modelo experimental, o pescoço cresce seguindo uma exponencial. Durante 

este estágio, as partículas permanecem discretas. A cinética é dominada pelo gradiente da 

curvatura localizada na região do pescoço. Os poros estão abertos e interligados embora o seu 

formato continue irregular. 

A dificuldade para a compreensão do primeiro estágio é o de identificar o início da 

contração e do crescimento do grão. Para pós altamente compactados, existe uma grande área 

de contato mesmo antes da sinterização e durante a mesma ocorre pouca contração. Nestes 

casos, não se consegue distinguir facilmente a primeira fase, da fase intermediária. 
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Além disso, as partículas começam a perder o seu formato individual e os poros se 

unem, formando uma rede com estrutura cilíndrica. A força motora é a energia superficial do 

contorno de grão. É comum acontecer um crescimento de grão com a formação de uma nova 

microestrutura na parte final deste estágio e como conseqüência também pode ocorrer 

movimentação ou aprisionamento de poros. Os poros internos tendem a migrar para a 

superfície aumentando a formação dos poros nos contornos de grão. 

 

 

 

FIGURA 12. Estágios de sinterização (a) Estágio inicial, (b) Estágio intermediário e (c) 

Estágio final, onde L0 = contornos de grãos sem interseção entre eles e ∆L = contração da 

estrutura devido à difusão no contorno de grão (GOMES, 1995) 

 

A geometria do contorno de grão e do poro, durante o estágio intermediário, controla a 

taxa de sinterização. Inicialmente os poros estão localizados nas interseções do contorno do 

grão. No início desta fase intermediária, a geometria do poro é altamente complexa, 

dependente principalmente da morfologia do grão. Com o tempo a sua geometria se aproxima 

da forma cilíndrica. A interação entre os poros e os contornos de grãos ocorre de duas formas: 

 Os poros são tragados pelo movimento do contorno do grão durante o 

crescimento ou;  

 Os contornos podem isolar os poros no seu interior. Este isolamento acontece 

devido à lenta movimentação dos poros em relação aos contornos de grão. 

Para os poros ocupando a interface dos grãos, a energia do sistema é baixa porque os 

poros reduzem o total da área do contorno de grão. Quando o poro está separado do contorno, 

a energia do sistema aumenta proporcionalmente às novas áreas superficiais criadas. Como 

conseqüência, os poros podem ser levados como se tivessem uma energia de ligação em 

L0 L0 L0 

L 
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relação ao contorno. Esta energia de ligação cresce com o crescimento dos poros. Portanto, no 

início do estágio intermediário, esperam-se pequenas separações dos poros e contorno. 

Quando a temperatura aumenta, aumenta a mobilidade dos grãos. Os poros criam uma 

força sobre os contornos restringindo o crescimento do grão. Contudo, em certas condições a 

força motora para o crescimento do grão excede a força do poro, levando ao isolamento. 

A eliminação do poro na fase intermediária é acompanhada do crescimento do grão e 

da diminuição do tamanho do poro.  A área superficial do poro tende a zero durante este 

estágio. No final da fase intermediária a estrutura do poro é fechada apresentando somente 

uma porosidade residual. 

Portanto, a densificação na fase intermediária é acompanhada da difusão por volume e 

da difusão pelo contorno de grão. A forma do poro e a sua proximidade com o contorno de 

grão é um importante aspecto do estágio intermediário da sinterização. Poros localizados nos 

contornos de grão desaparecem mais rapidamente que os poros isolados. Durante a fase 

intermediária a rede de poros está aberta e interligada. O aparecimento de poros esféricos e 

isolados significa o estágio final da sinterização. 

O estágio final da sinterização ocorre quando os poros se arredondam em uma 

estrutura fechada. O processo de difusão superficial é esperado. Esta difusão superficial não 

contribui com a densificação ou contração. A cinética é muito lenta. A força motora é 

estritamente para eliminar a interface entre o sólido e os poros. A presença de um gás no poro 

limitará o estágio final da densificação. 

 

2.4.4. Transformações provocadas pela sinterização 

 

É razoável considerar que a geometria do poro depende da distribuição do tamanho 

dos grãos, da aglomeração e do método de compactação empregado (SUBBANNA et al, 

2001). 

A densificação requer que os centros das partículas aproximem-se uns dos outros. A 

posição da partícula e a sua forma modificam-se com o transporte de massa pelo processo 

difusional. O mecanismo de transporte de massa por mudança na energia superficial e do 

contorno de grão pode ser dividido em mecanismos que provocam a densificação (difusão por 

contorno de grão e por lacunas) e mecanismos de não densificação (difusão superficial 

evaporação e condensação) (WAKAI, ALDINGER, 2003). 
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A contração pode ser vista de duas maneiras na metalurgia do pó. Sem a contração, o 

compacto final pode ser usado, por exemplo, para o projeto de ferramentas. A ocorrência de 

contração obriga uma sobre medida na matriz para que as dimensões finais, das peças, sejam 

aceitáveis. Por outro lado, para alguns materiais, as altas densidades são alcançadas, somente 

com a ocorrência de contração durante a sinterização. 

Nos processos tradicionais de sinterização, os pós de grãos maiores impedem a 

completa densificação, e as partículas das ligas duras resistem à compactação e requerem um 

esforço adicional para a densificação do sinterizado. 

A densidade do aço inox sinterizado através da sinterização supersólida é maior que as 

obtidas em amostras sinterizadas em estado sólido (JAIN, 2004). No entanto, as condições 

necessárias para a densificação são próximas das condições que resultam na perda da forma 

do compacto, limitando o uso deste processo (LIU et al, 1999). 

O controle preciso da densificação e do crescimento dos grãos é crucial, para otimizar 

a técnica de sinterização para a formação das microestruturas e propriedades do material 

sinterizado. O processamento de materiais nanocristalinos requer a máxima densificação e o 

mínimo de crescimento do grão, enquanto no processamento de materiais porosos, requer-se o 

mínimo de densificação. A pesquisa experimental, por si só, não é suficiente para um 

completo entendimento do mecanismo de sinterização, e as conseqüências da densificação e 

do crescimento do grão sobre a microestrutura e as propriedades do material (WANG, 2006). 
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3. Procedimento experimental 

 

Na figura 13 é mostrado o fluxograma descrevendo todas as etapas realizadas neste 

trabalho. 

 

 

FIGURA 13. Fluxograma do procedimento experimental 

 

3.1. Produção de cavaco 

 

Para a produção do cavaco foi utilizado como matéria prima aço ferrítico na forma de 

lingote. O lingote foi seccionado em tarugos de 50 mm de comprimento usando uma serra de 

fita modelo Franho 350, foram obtidos tarugos com 50 mm de comprimento, cada. Estes 

tarugos foram fixados à mesa de uma fresadora universal modelo Tos nº 2. A mesa foi 

protegida por contêiner revestido com papel alumínio para evitar a contaminação do cavaco 
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como mostrado na Figura 14. A operação de fresamento ocorreu segundo os seguintes 

parâmetros: rotação do eixo árvore 63 rpm, profundidade de corte 0,02 mm e avanço 15 

mm/min, sem líquido de arrefecimento para não contaminar o cavaco, matéria prima para a 

fabricação do pó. 

 

 

 

FIGURA 14. Produção de cavaco a partir de um lingote de aço inoxidável ferrítico pela 

operação de usinagem denominada fresamento com rotação do eixo árvore de 63 rpm, 

profundidade de corte de 0,02 mm e avanço de 15 mm/min. O modelo da fresadora Tos nº 2 

 

3.2. Processo de moagem 

 

Os cavacos foram moídos e refinados em pós. Foi realizada moagem em via úmida 

com cicloexano em moinho convencional, Planetário Fritsch Pulverisette-7, com cadinho e 

esferas de metal duro e poder de moagem 13 gramas de bolas para 1 grama de cavaco (13:1). 

A limpeza do cadinho foi realizada com alumina no moinho Planetário Fritsch 

Pulverisette-7 durante 15 minutos a 400 rpm, com a finalidade de retirar possíveis impurezas 

Eixo árvore 

Contêiner 

Lingote 

Cavaco 
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das paredes do cadinho e das bolas que realizam a moagem. Este procedimento foi executado 

por duas vezes com a substituição da alumina. 

O cavaco foi depositado no cadinho com esferas de metal duro com o poder de 

moagem 13:1 pelo intervalo de tempo de oito horas a 400 rpm. O cicloexano foi utilizado para 

manter o interior do recipiente de moagem resfriado e reduzir a soldagem entre as partículas. 

Após esse processo os pós foram secos e peneirados a temperatura ambiente com uma peneira 

de abertura 60 mesh. 

 

3.3. Processo de fabricação das matrizes 

 

Na Tabela 1 é descrito as partes existentes em cada matriz, o material utilizado nestas 

partes e os processos de fabricação envolvidos para a execução e fabricação das mesmas. 

 

TABELA 1. Matrizes, componentes das matrizes, materiais utilizados na fabricação dos 

componentes, operações de usinagem envolvidas no processo de fabricação e tratamento 

térmico aplicado aos componentes de cada matriz 

 

Matrizes Componentes Material 
Operação de 

usinagem 

Tratamento 

térmico 

Dimensões 

do cp 

1 

Base 

VC 131 

Corte 

Torneamento 

Furação 

Rosqueamento 

Fresamento 

Retífica 

Punção e 

camisa: 

têmpera e 

revenimento 

Cilindro 

D= 20 mm 

L= 50 mm 

Corpo 

Camisa 

Punção 

2 

Base SAE 1045 

Corte 

Fresamento 

Furação 

Retífica 

Soldagem 

Punção e 

corpo: 

têmpera e 

revenimento 

Paralelepípedo 

a= 30 mm 

b= 5 mm 

c= 5 mm 

Placas VC 131 

Encaixe das 

placas 
SAE 1045 

Separador das 

placas 
SAE 1045 

Punção VC 131 

3 

Base 

VC 131 

Corte 

Torneamento 

Furação 

Fresamento 

Retífica 

Rosqueamento 

Corpo, placas 

e punção: 

têmpera e 

revenimento 

Paralelepípedo 

a= 25 mm 

b= 5 mm 

c= 5 mm 

Corpo 

Placas de 

separação 

Punção 
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3.3.1 Processo de fabricação da Matriz 1 

 

Esta matriz (Figura 15) foi projetada para compactar corpos de prova cilíndricos com 

20 mm de diâmetro e 50 mm de comprimento. 

  

 

 

FIGURA 15. Matriz desenvolvida para produção de amostras cilíndricas com dimensões  

Ø 20 mm x 50 mm 

 

A base desta matriz (Figura 16) foi fabricada a partir de uma barra com 101,6 mm de 

diâmetro de aço VC 131 serrada com a serra de fita modelo Franho 350 para o corte 

transversal da barra para a base, depois de usinada a peça ficou com as seguintes dimensões: 
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95,6 mm de diâmetro e 26 mm de altura com ressalto de 25 mm. Esta barra foi usinada no 

torno universal Romi Tormarx 30B com os seguintes parâmetros de usinagens: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 355 rpm; 

o Profundidade de corte:1 mm; 

o Avanço: 0,025mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 1.120 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,1 mm; 

o Avanço: 0,025 mm/min. 

 

 

 

FIGURA 16. Componente externos da Matriz 1, onde se evidencia o punção onde se aplica a 

carga no processo de compressão, o corpo e a base da matriz com o punção inferior fixo 

Corpo 

Base 

Punção 
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O corpo desta matriz (Figura 16) foi fabricado a partir de uma barra com 101,6 mm de 

diâmetro de aço VC 131 que através da operação de serramento com a serra de fita modelo 

Franho 350 com o corte na barra para que o corpo, desta matriz, após usinagem apresentasse 

as seguintes dimensões: 95,65 mm de diâmetro e 150 mm de altura. Esta barra foi usinada no 

torno universal Romi Tormax 30 B com os seguintes parâmetros de usinagens: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 355 rpm; 

o Profundidade de corte: 1 mm; 

o Avanço: 0,025 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 1.120 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,1 mm; 

o Avanço: 0,025 mm/min. 

O punção (Figura 16) foi manufaturado a partir de um varão de aço VC 131 de 50,8 

mm de diâmetro. Ele foi usinado no torno universal da Romi Tormax 30B com a operação de 

torneamento externo deixando-o sobremedida, conforme parâmetros a seguir: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 355 rpm; 

o Profundidade de corte: 1 mm; 

o Avanço: 0,025 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 1.120 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,1 mm; 

o Avanço: 0,025 mm/min. 

O punção foi temperado em óleo e revenido e em seguida a superfície do punção foi 

retificada. Depois da operação de retificação o punção ficou com as seguintes dimensões: 

 Cabeça do punção: ø50,8 mm x 18 mm 

 Corpo do punção: ø18,8 mm x 109,5 mm 
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Em seguida o corpo foi serrado ao meio (Figura 17) com a serra circular diâmetro 100 

mm x 3 mm de espessura na fresadora Tos nº2, ficando assim bipartida. As partes seccionadas 

sofreram operação de acabamento na fresadora Tos nº 2 com os seguintes parâmetros de 

usinagem: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 160 rpm; 

o Profundidade de corte: 1 mm; 

o Avanço: 23 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 230 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,1 mm; 

o Avanço: 23 mm/min; 

O corpo foi temperado em óleo e revenido. As superfícies planas do corpo foram 

retificadas. 

 

 

 

FIGURA 17. Corpo bipartido da Matriz 1 mostrando as faces retificadas e os furos para 

fechamento do corpo e a camisa tripartida onde é alojado o pó para a compactação 

Camisa 

tripartida 

Corpo 

bipartido 
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Os furos do corpo da matriz foram executados na furadeira radial Koln modelo 7M38. 

Todos os furos foram executados com avanço manual e rotação do eixo árvore de 160 rpm.  

Uma das partes, bipartida, recebeu os furos roscados para trava, executados com broca 

de bitola de 11,25 mm e passado macho de 12,7 mm com rosca Whithworth, na outra, foram 

executados furos passante broca de 14 mm. Esse arranjo permite que o corpo da matriz seja 

fechado para a compactação e aberto para retirada do compactado verde. 

O alojamento da camisa tripartida (Figura 18), em formato de bucha, que recebe o 

material para compactação foi executado pela operação de torneamento no torno universal 

Romi Tormax 30B furo que recebe a camisa foi executado com broca de 36 mm e o furo para 

o molde do CP foi utilizado broca de 20 mm. 

Na camisa (Figura 17) foi usado um varão de aço VC 131 de 50,8 mm de diâmetro que 

através da operação de torneamento interno e externo no torno universal Romi Tormax 30B, 

sob os parâmetros de usinagem: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 355 rpm; 

o Profundidade de corte:1 mm; 

o Avanço: 0,025 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 1.120 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,1 mm; 

o Avanço: 0,025 mm/min. 

A operação seguinte foi realizada na serra circular ø130 mm x 3 mm de espessura na 

fresadora Tos nº2. Foram realizados três cortes longitudinais na peça de 120º em 120º 

deixando-a tripartida. 

As três partes da camisa, foram soldadas em suas extremidades recompondo o formato 

da bucha original. A mesma foi reusinada para dimensões do corpo de prova, deixando uma 

tolerância de 0,1 mm. Temperado em óleo e revenido, sendo posteriormente, retificada 

assumindo as seguintes dimensões: diâmetro interno 20, mm, diâmetro externo 36 mm x 80 

mm de altura. Depois das superfícies interna e externa retificadas as soldas foram retiradas, 

feito acabamento nas extremidades ficando assim a camisa tripartida. 
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FIGURA 18. Vista explodida do corpo da Matriz 1 evidenciando o corpo bipartido para 

facilitar a desmoldagem, a camisa tripartida e seu alojamento 

 

 

 
 

FIGURA 19. Punção, corpo e camisa tripartida da Matriz 1 
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3.3.2 Processo de fabricação da Matriz 2 

 

Esta matriz (Figura 20) foi projetada para produção de corpo de com dimensões: 30 

mm x 5 mm x 5 mm. 

 

 

 

FIGURA 20. Matriz desenvolvida para produção de corpos de prova em formato de 

paralelepípedo com dimensões: 30 mm x 5 mm x 5 mm 

 

A base da Matriz 2 foi executada a partir de uma barra de aço SAE 1045 com diâmetro 

de 101,6 mm que depois de usinada na fresadora Tos nº 2, com os parâmetros: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 160 rpm; 

o Profundidade de corte: 3 mm; 

o Avanço: 45 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 230 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,3 mm; 

o Avanço: 23 mm/min. 
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Obteve as seguintes dimensões: 240 mm x 62 mm x 34 mm com ressaltos de 30 mm x 

5 mm x 10 mm para base da amostra, 5 mm x 62 mm x 10 mm para travamento do encaixe 

das placas e 12,6 mm x 62mm x 69 mm para o encosto do separador dos encaixes das placas. 

Os furos e rasgos existentes na base da matriz foram executados com fresa de topo 

com a mesma fresadora e parâmetros de: 

 Operações de desbaste / acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 160 rpm; 

o Profundidade de corte: 1 mm; 

o Avanço: 45 mm/min. 

O furo do acionador do separador foi realizado com broca de bitola de 11,1 mm e 

passado macho de 12,7 mm com rosca Whithworth. O acionador é um parafuso em aço 

inoxidável AISI 304 com 12,7 mm de diâmetro e 52 mm de comprimento. Na extremidade 

sem cabeça do parafuso foi executado um cone para encaixe no assentamento cônico feito no 

separador das placas. 

O corpo desta matriz é formado por várias partes são elas: placas, encaixe para as 

placas, separador do encaixe das placas, saca travas, trava do encaixe das placas e travas. 

As placas (duas peças) foram feitas em chapa de aço VC 131 com espessura de 11,25 

mm e foram usinadas na fresadora Tos nº 2 com cabeçote de vídea, cuja rotação do eixo 

árvore foi de 300 rpm, profundidade de corte foi de 0,1 mm e avanço de 23 mm/min. 

Os rasgos para as travas foram executados com fresa de disco cuja rotação foi de 100 

rpm, profundidade de corte de 1 mm e avanço de 23 mm/min. 

As placas foram temperadas no óleo e revenida. Em seguida as superfícies internas das 

placas foram retificadas assumindo as seguintes dimensões: 76 mm x 10,4 mm x 59 mm. 

Os encaixes das placas (duas peças) foram feitos a partir de uma barra quadrada de 

50,8 mm em aço 1045. Eles foram usinados da fresadora Tos nº 2 com avanço de 45 mm/min, 

rotação do eixo árvore de 230 rpm e profundidade de corte de 3 mm para o desbaste e 0,3 mm 

para o acabamento. Os rasgos para encaixar as placas e as travas foram feitos com fresa de 

disco com rotação do eixo árvore de 100 rpm e avanço de 45 mm/min. A profundidade de 

corte para o desbaste foi de 1 mm e para o acabamento de 0,1 mm. 
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Os encaixes das placas foram tratados termicamente com tempera em óleo e em 

seguida foram revenidos. O separador do encaixe das placas foi feito a partir de barras 

quadradas de 15,875 mm e 31,75 mm que foram serradas na serra de fita Franho 350 sob 

medida e em seguida foram soldados conforme Figura 21. 

 

 

 

FIGURA 21. Separador dos encaixes das placas da Matriz 2 utilizado para facilitar o 

deslizamento das placas 

 

O saca travas (Figura 22), ferramenta desenvolvida para auxiliar a remoção das travas, 

foi feito a partir de uma barra de aço SAE 1045 com 101,6 mm de diâmetro, usinado no torno 

limador Roco 450 com 60 golpes por minuto, profundidade de corte de 0,4 mm e avanço 

automático de 0,2 mm/min.O furo foi executado na furadeira radial Koln modelo 7M38 o furo 

é passante e foi executado com avanço manual e rotação do eixo árvore de 160 rpm com 

broca de 11,25 mm e passado macho de 12,7 mm com rosca Whithworth. O parafuso do saca 

trava é em aço inoxidável AISI 304 com 12,7 mm de diâmetro e 33 mm de comprimento. Na 

extremidade sem cabeça do parafuso foi usinada e fixada na parte do saca trava que apoia-se 

nas placas. 
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FIGURA 22. O saca trava é acoplado nas travas placas (mecanismo desenvolvido para evitar 

o deslizamento das placas) da Matriz 2 e o parafuso é acionado fazendo com que as travas 

sejam empurradas para cima enquanto a base é empurrada para baixo 

 

O punção da Matriz 2 foi feito a partir de uma barra quadrada de 40 mm em aço VC 

131 usinado na fresadora Tos nº 2 com os seguintes parâmetros de usinagem: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 160 rpm; 

o Profundidade de corte: 3mm; 

o Avanço: 45 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 230 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,3 mm; 

o Avanço: 23 mm/min. 

Este punção foi temperado em óleo e revenido. A superfície do corpo do punção foi 

retificada ficando o mesmo com as seguintes dimensões: 

 Cabeça do punção: 39,6 mm x 39,6 mm x 30,5mm 

 Corpo do punção: 29,9 mm x 4,9mm x 53,4mm 

Base do 

saca trava 

Alojamento 

das travas 



Capítulo 3 – Procedimento Experimental 

 

 

 

48 

Nas figuras 23 e 24 são apresentadas as vistas superior e frontal da Matriz 2 montadas 

com todos os seus componentes. 

 

 
 

FIGURA 23. Vista de topo da Matriz 2 montada evidenciando o separador de placas, as 

placas e o alojamento para as travas das placas 

  

 
 

FIGURA 24. Vista frontal da Matriz 2 montada evidenciando o punção e a base desta matriz 

 

Separador 

de placas 

Alojamento 

das travas 

Placas 

Punção 

Base 

Separador 

de placas 



Capítulo 3 – Procedimento Experimental 

 

 

 

49 

3.3.3. Processo de fabricação da Matriz 3 

 

A matriz 3, apresentada nas Figura 24, 25 e 26, foi projetada para compactar corpos de 

prova em forma de paralelepípedo com dimensões de 25 mm x 5 mm x 5. 

 

 

 

FIGURA 25. Matriz desenvolvida para produção de amostras com formato de paralelepípedo 

com dimensões: 25 mm x 5 mm x 5 mm 

 

 

 

FIGURA 26. Matriz 3 montada pronta para compactar o pó, evidenciando o ponto de 

aplicação da carga e os parafusos de fixação que facilitam a retirada do corpo verde 
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fixação 
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As figuras 27 e 28 apresentam os componentes que constituem a matriz 3. A base da 

Matriz 3 (Figura 27) foi executada a partir de uma chapa de aço SAE 1045 com espessura de 

31,75 mm usinada na fresadora Tos nº 2, com os parâmetros: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 160 rpm; 

o Profundidade de corte: 3 mm; 

o Avanço: 45 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 230 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,3 mm; 

o Avanço: 23 mm/min. 

Obteve as seguintes dimensões: 152 mm x 82 mm x 20 mm com um ressalto de 25 

mm x 5 mm x 5 mm. 

O corpo da Matriz 3 (Figura 27) é formado por quatro peças. Duas placas feitas a 

partir de uma chapa em aço VC 131 com dimensões: 64,5 mm x 19,5 mm x 60 mm e duas 

placas feitas com o mesmo material a partir de uma chapa com espessura de 6,35 mm com as 

seguintes dimensões: 21,4 mm x 5 mm x 60 mm. As quatro peças foram usinadas na fresadora 

Tos n º 2, com a operação de fresamento de topo, conforme parâmetros: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 160 rpm; 

o Profundidade de corte: 3 mm; 

o Avanço: 45 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 230 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,3 mm; 

o Avanço: 23 mm/min. 



Capítulo 3 – Procedimento Experimental 

 

 

 

51 

e em seguida foram abertos os furos roscados com broca de 8 mm e passado macho de 9,525 

mm com rosca Whithworth, unindo assim as duas chapas, depois das operações de furação 

foram temperadas no óleo e revenidas e após tratamento térmicos elas foram retificadas 

(Figura 28). 

O punção (Figura 27) foi usinado a partir de uma barra de aço VC 131 com 31,75 mm 

de diâmetro. A cabeça do punção foi usinada no torno universal Romi Tormax 30B pela 

operação de torneamento externo, conforme parâmetros: 

 Operações de desbaste / acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 1.120 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,1 mm; 

o Avanço: 0,025 mm/min. 

E o corpo do punção foi usinado na fresa Tos nº 2 segundo os parâmetros, e posterior 

retífica: 

 Operações de desbaste: 

o Rotação do eixo árvore: 160 rpm; 

o Profundidade de corte: 3 mm; 

o Avanço: 45 mm/min. 

 Operações de acabamento: 

o Rotação do eixo árvore: 230 rpm; 

o Profundidade de corte: 0,3 mm; 

o Avanço: 23 mm/min. 

O punção foi tratado termicamente através da têmpera no óleo e revenido e 

posteriormente retificado nas dimensões: 

 Cabeça do punção: ø 31,4 mm x 22 mm 

 Corpo do punção: 24,4mm x 4,9 mm x 56 mm. 
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FIGURA 27. Vista frontal dos componentes da Matriz 3: punção, corpo montado e base 

 

 
 

FIGURA 28. Vista explodida do corpo da Matriz 3 evidenciando as placas de separação e os 

parafusos de fixação para o fechamento do corpo e para facilitar a remoção do corpo verde 
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3.4. Compactação, sinterização e caracterização 

 

3.4.1. Preparação e compactação do pó 

 

O pó foi produzido em um moinho convencional durante 8 h a 400 rpm onde os 

cadinhos foram preparados para moagem com massa de 8 g de aço, 104 g de bolas e 10 ml de 

cicloexano.  

O pó moído foi compactado a seco uniaxialmente em matriz cilíndrica de aço com 20 

mm de diâmetro e 50 mm de altura e também em uma matriz retangular com 5 mm x 25 mm. 

O pó utilizado no compactado retangular foi recozido a 800ºC por 30 minutos. 

A pressão de compactação em ambas as matrizes foi de 700 MPa. Estearato de zinco 

foi empregado como lubrificante na compactação para reduzir o atrito entre as partículas do 

pó e as paredes das matrizes. 

 

3.4.2. Procedimento de Sinterização 

 

A sinterização foi realizada a vácuo em um forno resistivo Centorr VI , serie 15, mod. 

3x4-W-D-O2S2-A20 e n° de série 20354, semi-automático eletropneumático, zona de calor 

cilíndrica 3”x 4”, taxa de aquecimento de 20ºC/minuto isoterma de 1300ºC, mantidos por 60 

minutos. O resfriamento foi realizado a uma taxa de 25 ºC/min até a temperatura ambiente. 

 

3.4.3. Caracterização 

 

As amostras sinterizadas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de 

varredura, EDS e microscopia óptica. O equipamento MEV Hitachi, modeloTM3000, 

Tabletop Microscope. O EDS Oxford Instruments Swift ED 3000. A microscopia óptica foi 

realizada no equipamento de marca Olimpus modelo GX51. 
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4. Resultados e discussão 

 

4.1. Caracterização do material de partida 

 

A Figura 29 apresenta a microscopia óptica do material de partida, extraída do lingote 

de aço ferrítico atacado com marble. Observa-se dendritas resultantes do processo de 

solidificação e a Figura 30 apresenta o EDS com a composição química do material em 

estudo. 

 
 

FIGURA 29. Micrografia (MO – 200x) do material de partida de aço ferrítico 

 

 
 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 8.179 1.152 29.142 
Chromium 8.717 0.670 7.175 
Iron 83.104 1.238 63.683 

FIGURA 30. EDS do material de partida apresentando o resumo dos elementos químicos e 

percentual em peso de aproximadamente 83% de ferro, 8% de carbono e 8% de cromo 
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4.2. Caracterização do cavaco 

 

A Figura 31 apresenta a forma do cavaco em hélice oblíqua, e as Figuras 32, 33, 34 e 

35 apresentam a microscopia eletrônica de varredura do cavaco para a produção do pó a ser 

utilizado na sinterização. 

Nelas fica evidenciada a deformação plástica do material recalcado na interface do 

material ferramenta de corte. As tensões ultrapassaram o limite de resistência do material e 

provocaram a ruptura e micro soldagem do cavaco. O cavaco apresenta características físicas 

lamelares, tornando-o frágil, como pode ser observado nas Figuras 32 a 35. 

 

 

 

 

FIGURA 31. Cavaco gerado a partir da usinagem do material de partida de aço ferrítico 

resultando no formato de hélice obliqua 
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FIGURA 32. Micrografia (MEV- 100x) do cavaco de aço inoxidável ferrítico mostrando o 

tipo lamelar ou de cisalhamento microssoldado em forma de hélice. Revela também a 

ductilidade do material 

 

 

 
 

FIGURA 33. Micrografia (MEV – 300x) do cavaco de aço inoxidável ferrítico tipo lamelar ou 

de cisalhamento e suas microssoldagens 

Microssoldagem 
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FIGURA 34. Micrografia (MEV- 500x) do cavaco de aço ferrítico mostrando as lamelas 

formadas no processo de escorregamento do cavaco na ferramenta de corte e superfície onde 

ocorreram as microssoldagens das lamelas 

 

 

 
 

FIGURA 35. Deslizamento do material recalcado sobre os planos de cisalhamento sem a 

perda de coesão devido à microssoldagens e deformação plástica causada pela tensão de 

cisalhamento 
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Nas Figuras 36 e 38 são apresentadas a microscopia eletrônica de varredura e os EDS 

do cavaco estão apresentados nas Figuras 37 e 39. 

 

 
 

FIGURA 36. Microscopia eletrônica de varredura do cavaco indicando o ponto do EDS para 

análise da composição química, segundo o espectro 1 

 
 

 
 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 21.450 1.328 55.762 

Chromium 7.777 0.507 4.670 

Iron 70.773 1.299 39.568 

 
 

FIGURA 37. EDS do cavaco apresentando o resumo dos elementos químicos e percentual em 

peso de aproximadamente 70% de ferro, 21% de carbono e 7% de cromo 
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FIGURA 38. Microscopia eletrônica de varredura do cavaco indicando o ponto do EDS para 

análise da composição química do cavaco, segundo o espectro 2 

 

 

 

 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 26.955 1.863 63.020 

Chromium 6.731 0.687 3.635 

Iron 66.314 1.824 33.345 

 

FIGURA 39. EDS do cavaco apresentando o resumo dos elementos químicos e percentual em 

peso de aproximadamente 66% de ferro, 26% de carbono e 6% de cromo 
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4.3. Caracterização do pó moído e recozido 

 

Ao final da etapa de remoção dos diferentes tipos de cavacos, a partir do lingote do 

aço inoxidável ferrítico, observaram-se dificuldades experimentais associadas a: seleção do 

equipamento de usinagem, parâmetros de usinagem (faixa de rotação) e baixa taxa de 

extração de cavacos. Adicionalmente, em função da dificuldade na seleção adequada da 

rotação, os cavacos apresentaram expressivo grau de encruamento.  

O pó foi moído em cadinho durante 8 h a 400 rpm com massa de 8 g de aço, 104 g de 

bolas e 10 ml de cicloexano conforme apresentado na Figura 40. Nas figuras de 42 a 45 são 

apresentados a microscopia de varredura eletrônica no pó moído por 8 horas a 400 rpm e 

recozido a 800ºC por 30 minutos, como poder ser observado, na Figura 42 as partículas não 

apresentam homogeneidade nos seus tamanhos e nas Figuras 43 e 44 também observamos 

uma grande quantidade de plaquetas, o que leva a conclusão que o processo de moagem de 8 

horas a 400 rpm não foi adequado para a redução e homogeneização das partículas. 

 

 

 

FIGURA 40. Cadinho preparado para moagem de 8 h a 400 rpm. Conteúdo: 8 g de aço, 104 g 

de bolas e 10 ml de cicloexano 
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FIGURA 41. Pó moído por 8 hs à 400 rpm, peneirado com peneira de abertura com 60 mesh e 

recozido à 800ºC por 30 min 

 

 
 

FIGURA 42. Micrografia (MEV – 100x) do pó de aço moído por 8h a 400 rpm e recozido a 

800ºC por 30 minutos evidenciando a morfologia e tamanho irregular das partículas 
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Observa-se também, que o uso do moinho convencional, não foi o adequado o 

suficiente para a redução das partículas através do esmagamento e impacto causado pela ação 

das esferas, apresentando um particulado assimétrico, conforme evidenciado na Figura 43.  

 

 
 

FIGURA 43. Micrografia (MEV – 200x) do pó de aço moído por 8h a 400 rpm e recozido a 

800ºC por 30 minutos evidenciado o particulado assimétrico 

 

 

 
 

FIGURA 44. Micrografia (MEV – 1000x) do pó de aço moído por 8h a 400 rpm e recozido a 

800ºC por 30 minutos, evidenciando a moagem inadequada através das plaquetas 

Plaqueta 
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Na Figura 46, tem-se uma análise da composição química do pó através do EDS de um 

ponto destacado da micrografia na Figura 45. Este ponto apresenta aproximadamente a 

seguinte composição química em peso: 60% de ferro, 33% de carbono e 6% de cromo. 

Na Figura 45 observa-se, também, uma morfologia irregular das partículas moídas em 

forma de placas e com escamações.  

 

 
 

FIGURA 45. Morfologia irregular da partícula de pó moída e recozida por 8 hs a 400 rpm e 

peneirada com peneira de abertura 60 mesh 

 

 
 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 33.283 0.434 69.725 

Chromium 6.434 0.157 3.114 

Iron 60.283 0.423 27.161 

 

FIGURA 46. EDS do pó moído e recozido apresentando o resumo dos elementos químicos e 

percentual em peso de aproximadamente 60% de ferro, 33% de carbono e 6% de cromo 
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4.4. Caracterização do sinterizado cilíndrico 

 

A Figura 47 apresenta o corpo de prova cilíndrico compactado e sinterizado. Observa-

se no ponto (A), trinca no compactado sinterizado gerada pela geometria assimétrica das 

partículas, distribuição de densidade do compactado irregular, devido ao processo de 

compactação uniaxial e da grande relação dimensional l/d. Nos pontos B e C as trincas 

evidenciam o atrito entre compactado e paredes do molde na operação de desmoldagem e 

expansão do compactado verde após a remoção do punção. 

 

 
 

FIGURA 47. Corpo de prova compactado na Matriz 1 e sinterizado 

 

Nas Figuras de 48 e 49 são apresentadas as microscopias eletrônicas de varredura 

sobre a superfície externa do corpo de prova da amostra cilíndrica sinterizada sem ataque. 

Nela podemos observar a não homogeneidade da distribuição da densidade do sólido devido 

ao processo de compactação uniaxial e a desmoldagem do compactado verde acarretando uma 

sinterização inadequada.  

(B) 

(C) 

(A) 
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As Figuras 50 e 51 apresentam as microscopias eletrônicas de varredura da região 

interna do corpo de prova, atacada com nital que evidenciam a não homogeneidade da 

distribuição da densidade e sinterização, também, no interior do corpo de prova. 

 

 
 

FIGURA 48. Micrografia (MEV – 200x) externa do sinterizado cilíndrico evidenciando a não 

homogeneidade da densidade e a sinterização parcial 

 

 
 

FIGURA 49. Micrografia (MEV – 500x) externa do sinterizado cilíndrico evidenciando a 

sinterização incompleta 
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FIGURA 50. Micrografia (MEV – 2000x) do interior da amostra cilíndrica mostrando a 

sinterização incompleta 

 

 
 

FIGURA 51. Micrografia (MEV – 1000x) do interior da amostra cilíndrica mostrando a 

região sinterizada inadequadamente e região completamente sinterizada 
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Nas Figuras 52 a 55 , tem-se uma análise da composição química da amostra cilíndrca 

através do EDS de um ponto especifico do corpo de prova da cilíndrico sinterizado. Assim, 

podemos observar que neste ponto há os elementos que constituem o aço como o carbono, 

cromo e o ferro. 

 

 
 

FIGURA 52. Microscopia eletrônica de varredura da amostra cilíndrica indicando o ponto do 

EDS para análise da composição química, segundo o espectro 1 

 

 

 
 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 6.232 0.826 23.564 

Chromium 3.036 0.427 2.652 

Iron 90.732 0.903 73.785 

 

FIGURA 53. EDS da amostra cilíndrica apresentando o resumo dos elementos químicos e 

percentual em peso de aproximadamente 90% de ferro, 6% de carbono e 3% de cromo 
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FIGURA 54. Microscopia eletrônica de varredura da amostra cilíndrica indicando o ponto do 

EDS para análise da composição química, segundo o espectro 2 

 

 

 
 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 3.915 1.035 15.905 

Chromium 2.291 0.408 2.150 

Iron 93.793 1.087 81.945 

 

 

FIGURA 55. EDS da amostra cilíndrica apresentando o resumo dos elementos químicos e 

percentual em peso de aproximadamente 93% de ferro, 3% de carbono e 2% de cromo 
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4.5. Caracterização do sinterizado retangular 

 

A Figura 56 apresenta o corpo de prova retangular compactado na Matriz 3 com pó de 

aço ferrítico moído por 8 h a 400 rpm e recozido a 800ºC por 30 minutos e pressão de 

compactação de 700 MPa. E a Figura 57 o apresenta após sinterização em forno resistivo a 

vácuo por 60 minutos a 1300º. 

Para a análise através da microscopia eletrônica de varredura e EDS da região interna 

deste corpo de prova, o mesmo foi dividido conforme Figura 58. 

 

 

 

 

FIGURA 56. Corpo verde retangular compactado na Matriz 3 com pó de aço ferrítico moído 

por 8 h a 400 rpm e recozido a 800ºC por 30 minutos e pressão de compactação de 700 MPa 

 

 

 

 

FIGURA 57. Amostra retangular compactada na Matriz 3 sinterizada a 1300ºC por 60 

minutos em forno resistivo a vácuo 
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FIGURA 58. Imagens do MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra retangular 

sinterização 

 

As Figuras 59, 60 e 61 apresentam a microscopia eletrônica de varredura sobre a 

superfície do corpo de prova da amostra retangular sinterizada sem ataque. Nessas imagens 

observamos uma homogeneização do processo de sinterização, com uma distribuição de poros 

bem regular. 

 

 
 

FIGURA 59. Micrografia (MEV – 1000x) da amostra retangular sinterizada da região 1 

REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 

FIGURA 59 FIGURA 60 FIGURA 61 
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FIGURA 60. Micrografia (MEV – 1000x) da amostra retangular sinterizada da região 2 

 

 

 
 

FIGURA 61. Micrografia (MEV – 1000x) da amostra retangular sinterizada da região 3 
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A Figura 62 mostra a seção transversal na qual foi realizada a microscopia eletrônica 

de varredura do corpo de prova retangular e as Figuras 63, 64 e 65 apresentam a microscopia 

eletrônica de varredura sobre a superfície interna do corpo de prova da amostra retangular 

sinterizada com ataque de marble.  

A Figura 66 apresenta a microscopia eletrônica de varredura da região interna, 

conforme Figura 62, do corpo de prova retangular onde foi realizado o EDS de acordo com a 

Figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 62. Região onde foi feita a análise interna no corpo de prova retangular 

 

 

 
 

FIGURA 63. Micrografia (MEV – 2000x) do interior da amostra retangular conforme 

indicado no ponto A 

 

(C) 

(B) REGIÃO 2 

(A) 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão 

 

 

74 

 
 

FIGURA 64. Micrografia (MEV – 2000x) do interior da amostra retangular conforme 

indicado no ponto B 

 

 

 
 

FIGURA 65. Micrografia (MEV – 2000x) do interior da amostra retangular conforme 

indicado no ponto C 
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FIGURA 66. Microscopia eletrônica de varredura da amostra retangular indicando o ponto do 

EDS para análise da composição química, segundo o espectro 1 

 

 

 

 
 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 20.848 1.516 54.921 

Chromium 5.573 0.552 3.392 

Iron 73.578 1.508 41.687 

 

 

FIGURA 67. EDS da amostra retangular apresentando o resumo dos elementos químicos e 

percentual em peso de aproximadamente 73% de ferro, 20% de carbono, 5% de cromo 
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As imagens das Figuras 68, 69 e 70 são as microscopias ópticas das regiões 1, 2 e 3, 

respectivamente, da Figura 58 e apresenta uma uniformidade na sua microestrutura, o que 

comprova uma densificação homogênea no processo de sinterização, com poucos vazios 

(pontos negros) e distribuição equilibrada de fases cinza de cores claras e escuras. 

 

 

 

FIGURA 68. Micrografia óptica da amostra retangular sinterizada da região 1 

 

 

 

FIGURA 69. Micrografia óptica da amostra retangular sinterizada da região 2 
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FIGURA 70. Micrografia óptica da amostra retangular sinterizada da região 3 
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5. Conclusão 

Com os resultados da pesquisa, conclui-se que é viável a reciclagem de cavacos de aço 

inoxidável ferritico através do processo de sinterização. As caracterizações, através dos EDS, 

mostram que não houve alteração significativa na composição química, durante as diferentes 

etapas da sinterização. No entanto, conforme literatura, os processos de usinagem e de 

moagem contribuem para aumentar a dureza das partículas do aço ferrítico, dificultando o 

processo de compactação e de sinterização, tornando necessário um prévio tratamento térmico 

para relaxamento das tensões, antes da etapa de sinterização. 

Conclui-se também, que a tecnologia desenvolvida para compactação na matriz 

cilíndrica, com seu corpo bipartido e camisa interna tri-partida favoreceram a desmoldagem 

do compactado verde. No entanto, a microestrutura da amostra cilíndrica compactada e 

sinterizada com muitos poros e contornos indica que o processo de sinterização estacionou na 

segunda fase, compatível com os resultados encontrados na literatura, sendo necessário um 

reestudo do processo para que a sinterização seja concluída. 

A caracterização do corpo de prova retangular, apresentando microestrutura 

homogênea nas suas diferentes seções, mostra que essa forma construtiva de matriz pode ser 

empregada para a confecção de corpos de prova (l/d >> 1) por compactação transversal. 

Entretanto, o seu índice de esbeltez requer do pó propriedades peculiares na geometria, 

uniformidade e dureza para a obtenção do compactado verde na sua integridade. Nesse 

aspecto, o processo de tratamento de recozimento, com a consequente redução da sua dureza, 

contribuiu com a integridade do compactado verde e a densificação do sinterizado. 

Finalmente, conclui-se que é viável a fabricação dos corpos de prova na matriz 

retangular usando os seguintes parâmetros: pó usinado e moído de aço ferrítico, recozido a 

800ºC, por 30 minutos, compactados a 700 MPa, sinterizados em forno a vácuo, taxa de 

aquecimento 20 ºC/ min, isoterma de 1.300 ºC, por 60 minutos e taxa de resfriamento de 25ºC 

até atingir a temperatura ambiente. 
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